
Anexa 7 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

1.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  18.167 mii  lei. 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Maramureş în vederea finanţării 
lucrărilor de reabilitare a 
Colegiului Naţional „Gheorghe 
Şincai” şi a Colegiului Naţional 
„Vasile Lucaciu” din oraşul Baia 
Mare. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5 miliarde lei 
 

 

2.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

  Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 12.500 mii lei pentru finanţarea 
unor lucrări de realizare a unui campus 
şcolar pe strada Oituz pentru Liceul 
Lenau Timişoara. 
 
Autori :  
Vasile Blaga Senator PDL 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Timiş în vederea finanţării 
lucrărilor de investiţii pentru 
oferirea unor condiţii decente 
necesare desfăşurării activităţii 
educaţionale. 
 
Sursa de finanţare:  
majorarea veniturilor bugetare 

 

 1 



Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean Deputat PDL 
Grupul Parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor  
 

prin reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5 000000 mii lei 
 

3.   
Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

 
 
Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  495000 mii lei  pentru 
finanţarea unor lucrări de finalizare a 
constructiei Spitalului de pe Calea 
Torontalului, km 5 – Institutul Regional 
de Oncologie Timişoara. 
 
Autori :  
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean Deputat PDL 
Grupul Parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor  
 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Timiş în vederea finanţării 
lucrărilor de investiţii Spitalul de 
pe Calea torontalului, km 5-
Institutul Regional de Oncologie 
Timişoara. 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5 000000 mii lei 
 

 

4.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Se propune suplimentare bugetului cu 
suma de 150 mii lei pentru reabilitarea 
şi modernizarea Şcolii cu clasele I – IV 
sat Vişina  
Comuna Vişina ,  
Judeţul Dâmboviţa 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având în 
vedere stadiul avansat de 
degradare a clădirii. Menţionăm 
că investiţia este începută. 
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Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

5.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Se propune suplimentare bugetului cu 
suma de 100 mii lei pentru reabilitarea 
şi modernizarea Şcolii cu clasele I – IV 
sat Broşteni 
Comuna Vişina ,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli. 
Menţionăm că investiţia este 
începută. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

6.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Se propune suplimentare bugetului cu 
suma de 100 mii lei pentru reabilitarea 
Grădiniţei Broşteni 
Comuna Vişina ,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei grădiniţe, în 
vederea asigurării unor condiţii 
decente derulării procesului 
educativ.  
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Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

7.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Se propune suplimentare bugetului cu 
suma de 150 mii lei pentru 
modernizarea Grădiniţei Şelaru 
Comuna Şelaru ,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea acestei grădiniţe, 
având în vedere necesitatea 
desfăşurării activităţii 
preşcolarilor şi cadrelor didactice 
în condiţii decente. 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

8.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Se propune suplimentare bugetului cu 
suma de 250 mii lei pentru 
modernizarea Grădiniţei Fierbinţi 
Comuna Şelaru ,  
Judeţul Dâmboviţa 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea acestei grădiniţe, 
având în vedere necesitatea 
desfăşurării activităţii 
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Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

preşcolarilor şi cadrelor didactice 
în condiţii decente. 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

9.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Se propune suplimentare bugetului cu 
suma de 200 mii lei pentru 
modernizarea Grădiniţei Glogoveanu 
Comuna Şelaru ,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea acestei grădiniţe, 
având în vedere necesitatea 
desfăşurării activităţii 
preşcolarilor şi cadrelor didactice 
în condiţii decente. 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

10.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

Se propune suplimentare bugetului cu 
suma de 400 mii lei pentru finalizarea 

Se solicită admiterea 
amendamentului, având în vedere 
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pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

sălii de sport multifuncţionale din 
cadrul Şcolii cu clasele I – VIII Morteni 
Comuna Morteni,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

faptul că investiţia este începută şi 
aflată într-un stadiu avansat de 
execuţie. Lucrările deja executate 
sunt în pericol de degradare, din 
cauza condiţiilor meteorologice 
nefavorabile. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

11.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Se propune suplimentare bugetului cu 
suma de 60 mii lei pentru modernizarea 
Şcolii cu clasele I – VIII Meri 
Comuna Mogoşani,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului, având în vedere 
necesitatea modernizării unităţii 
şcolare, în vederea asigurării în 
bune condiţii a procesului 
educativ. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

12.  Anexa 7/SUME  Se propune suplimentare bugetului cu Se solicită admiterea  
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defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

suma de 60 mii lei pentru modernizarea 
Şcolii cu clasele I – VIII Zăvoiu 
Comuna Mogoşani,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

amendamentului, având în vedere 
necesitatea modernizării unităţii 
şcolare, în vederea asigurării în 
bune condiţii a procesului 
educativ. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

13.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Se propune suplimentare bugetului cu 
suma de 50 mii lei pentru reabilitarea şi 
modernizarea Grădiniţei Cojocaru 
Comuna Mogoşani,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului, având în vedere 
necesitatea modernizării clădirii, 
în vederea asigurării în bune 
condiţii a procesului educativ. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

14.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 

Se propune suplimentare bugetului cu 
suma de 50 mii lei pentru reabilitarea şi 
modernizarea Şcolii Generale Meri 

Se solicită admiterea 
amendamentului, având în vedere 
necesitatea modernizării şi 
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anul 2014 Comuna Mogoşani,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

reabilitării clădirii, în vederea 
asigurării unor condiţii decente 
pentru elevi şi profesori. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

15.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Se propune suplimentare bugetului cu 
suma de 550 mii lei pentru finalizarea 
campusului şcolar la Şcoala Generală 
Corbii Mari 
Comuna Corbii Mari,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului, având în vedere 
că investiţia se află în curs de 
finalizare. În cazul în care nu se  
asigură finanţare 
pentru finalizarea lucrărilor, cele 
deja executate riscă să se 
degradeze, înregistrându-se 
pierderi materiale însemnate.  
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

16.  Anexa 7/SUME  Se propune suplimentare bugetului cu Se solicită admiterea  
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defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

suma de 1.000 mii lei pentru renovarea 
şi modernizarea Spitalului Orăşenesc 
Găeşti. 
Oraşul Găeşti ,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

amendamentului pentru renovarea 
şi modernizarea Spitalului 
Orăşenesc Găeşti. Unitatea 
spitalicească deserveşte sudul 
judeţului Dâmboviţa şi Autostrada 
Bucureşti – Piteşti, iar investiţiile 
sunt necesare în vederea obţinerii 
acreditării în anul 2013. 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

17.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 4.500 mii lei.  
 
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea continuării 
proiectului Luna Şes, un 
important obiectiv turistic în Ţara 
Oaşului.  
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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18.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 6.750 mii lei.  
 
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea realizării 
Casei de Cultură a Ţării Oaşului; 
zona nu dispune de un astfel de 
centru cultural.  
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea  impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

19.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 150.000 mii lei.  
 
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea reabilitării 
DN 19 Livada-Sighetul 
Marmaţiei, aflat într-o stare 
ridicată de degradare  
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea  impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

 

20.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  5.989,905 mii lei. 
  

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea 
modernizării principalelor străzi 
din comuna Bătarci, aflate într-un 
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Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

grad avansat de deteriorare. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea  impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

21.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  8.540,182 mii lei. 
   
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea 
modernizării sistemului de 
alimentare cu apă a comunei 
Bătarci, care nu dispune de un 
sistem funcţional şi eficient de 
alimentare cu apă.  
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea  impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

 

22.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  7.050 mii lei. 
   
 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea 
modernizării reţelei de canalizare 
menajeră a comunei Bătarci, 
întrucât reţeaua de canalizare este 
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Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

învechită.  
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

23.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  9.241,529 mii lei. 
   
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea 
modernizării drumului DC 4 
Comlausa-Sirlau, comuna Bătarci. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

 

24.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  160 mii lei. 
   
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea construirii  
unui teren de sport 
multifuncţional în comuna 
Bătarci. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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Deputaţilor reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

25.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  400 mii lei. 
   
 
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea construirii 
unei săli de sport în comuna 
Bătarci. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

 

26.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 30 mii lei. 
   
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL, 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea amenajării 
unei pieţe agroalimentare în 
comuna Bătarci. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
Guvernului 

 

27.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 200 mii lei. 
   

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea construirii 
unui Cămin Cultural în localitatea 
Sirlau, comuna Bătarci. 
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Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
Guvernului 

28.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 300 mii lei. 
   
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea 
modernizării Căminelor Culturale 
din Comuna Bătarci.  
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

 

29.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 100 mii lei. 
   
 
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea amenajării 
de spaţii verzi şi parcuri  în 
centrul comunei Călineşti Oaş. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

 

30.  Anexa 7/SUME  Majorarea sumelor de echilibrare din Majorarea sumei pentru Judeţul  
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defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 80 mii lei. 
   
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Satu Mare în vederea amenajării a 
patru parcuri/locuri de joacă 
pentru copii, în satele comunei 
Călineşti Oaş. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

31.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 200 mii lei. 
   
 
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL  

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea amenajării 
drumurilor agricole din comuna 
Călineşti Oaş. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
Guvernului 

 

32.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 150 mii lei. 
   
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea amenajării 
centrelor satelor din comuna 
Călineşti Oaş. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
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majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

33.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 200 mii lei. 
   
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea 
recondiţionării, reabilitării şi 
conservării monumentelor 
culturale şi istorice din comuna 
Călineşti Oaş. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea  impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 
 
 
 
 

 

34.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 500 mii lei. 
   
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea dezvoltării 
turismului, zonei de agrement şi 
înfiinţării unui loc de picnic în 
jurul lacului Călineşti Oaş din 
comuna Călineşti Oaş. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
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Deputaţilor veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

35.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 4.500 mii lei. 
   
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea construirii 
unei reţele de alimentare cu apă 
pe o lungime de 5.950 metri, după 
cum urmează: Uliţa Mare (700 
m); Ugheri (1.500 m); Susanii de 
Jos (1.000 m); Dîmbeni (450 m); 
Josani (1.700 m) şi Călineţe (600 
m) din comuna Turţ.  
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea  impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

36.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 11.250 mii lei. 
   
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea realizării 
reţelei de canalizare pe o 
suprafaţă de 15.300 metri, după 
cum urmează: Susanii de 
Sus(2000 m); Uliţa Mare (2500 
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Andreea, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

m); Susanii de Jos(800 m); 
Josani(5000 m);  
Vâlceleni(1000 m); Dâmbeni şi 
Ugheri(3000 m); Călineţe (1000 
m) în comuna Turţ. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

37.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 11.250 mii lei. 
   
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL   
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea 
modernizării a 10.000 metri de 
drumuri comunale, după cum 
urmează: strada Susanii de Jos, 
Vâlceleni şi drumul comunal DC6 
Turţ - Turţ Băi din comuna Turţ.  
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

 

38.  Anexa 7/SUME  Majorarea sumelor de echilibrare din Majorarea sumei pentru Judeţul  
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defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 900 mii lei. 
   
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Satu Mare în vederea construcţiei 
corpului clădirii Liceului Turţ, 
comuna Turţ.  
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea  impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

39.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 500 mii lei. 
   
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea înfiinţării 
unui centru de colectare al 
fructelor pe raza comunei 
Călineşti Oaş. 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

 

40.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 4.500 mii lei. 
   
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea continuării 
şi finalizării construcţiei Casei de 
Cultură Turţ din comuna Turţ.  
 
Sursa de finanţare: majorarea 
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Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea  impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

41.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 5.403,455 mii lei. 
    
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea realizării 
reţelei de canalizare ape uzate, 
staţie de epurare şi alimentare cu 
apă în localităţile Boineşti, Trip şi 
Bixad din comuna Bixad. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea  impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

 

42.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 800 mii lei. 
    
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea realizării 
grădiniţei cu program prelungit în 
localitatea Bixad. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
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majorarea  impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 
 

43.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 900 mii lei. 
    
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea înfiinţării 
unei săli de sport în localitatea 
Bixad. 
 
 Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

 

44.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 2.472,22 mii lei. 
    
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea 
modernizării drumului comunal 
spre Mănăstirea Bixad, comuna 
Bixad.  
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
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45.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 980,5 mii lei. 
    
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea construirii 
unui pod peste Valea Rea.  
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea  impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

 

46.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 13.400 mii lei. 
    
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea alimentării 
cu apă a localităţilor Tîrşolţ şi 
Aliceni din comuna Tîrşolţ.  
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea  impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

 

47.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 24.750 mii lei. 
    
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea realizării 
reţelei de canalizare menajeră şi a 
staţiei de epurare în comuna 
Tîrşolţ. 
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Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

48.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Alocarea sumei de 27.068.278 lei 
pentru infrastructura sistemului de 
sanatate publica la nivel judeţean 
,,Reabilitare, extindere si mansardare 
Sectie Obstetrica Neonatologie, imobil 
Arad, str.V. Babes, nr. 11-13 din cadrul 
Spitalului Clinic Judetean de Urgenta 
Arad, 
 
 
Autori: 
Dep. PDL Claudia Boghicevici 
Dep. PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator FC Mihai Razvan Ungureanu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
 
 
 
 
 
 

În judeţul Arad există este 
necesară reabilitarea, extinderea şi 
mansardarea Secţiei de Obstetrica 
– Ginecologie din cadrul 
Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad astfel încât să se 
asigure condiţii normare de 
desfăşurare a actului medical în 
beneficiul pacienţilor. 
În prezent imobilul în care 
funcţionează  trei secţii, respectiv 
obstretică -ginecologie şi 
neonatologie  este un ansamblu de 
clădiri revendicate, construcţia 
pavilionului vechi (din curte) al 
spitalului datează din anul 1906  
iar alocarea fondurilor necesare 
din fonduri publice  pentru 
finanţarea  unor reparaţii capitale 
la aceste imobile a fost 
împiedicată de  situaţia juridică 
incertă a acestora. În vederea 
desfăşurării în bune condiţii a 
serviciilor medicale furnizate de 
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către  aceste secţii s-au demarat  
lucrările în vederea transformării 
şi extinderii unei clădiri aflate în 
patrimoniul public al Judeţului şi 
unde se intenţionează relocarea 
celor trei secţii 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

49.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Alocarea sumei de 13.616.651 lei 
pentru  infrastructura sistemului de 
sănătate publică la nivel judeţean 
,,Construcţie secţie TBC a Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, 
sistematizare şi platforme în incinta, 
împrejmuire şi acces. 
 
 
Autori: 
Dep. PDL Claudia Boghicevici 
Dep. PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator FC Mihai Razvan Ungureanu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 

În judeţul Arad este necesară 
construcţia unei noi secţii TBC a 
Spitalului Clinic Judetean de 
Urgenţă Arad, având în vedere că 
imobilul situat în Arad , str. Mihai 
Eminescu nr.46,  în care îşi 
desfăşoară activitatea secţiile  
pneumologie-TBC cuprinse în 
structura organizatorică  a 
Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad a fost retrocedat.  
În prezent s-a demarat o amplă 
lucrare pentru construcţia une 
sectii TBC pe un teren aflat în 
patrimoniul Judeţului care să 
îndeplinească condiţiile necesare 
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pentru relocarea secţiilor cu 
această specialitate astfel încât să 
se asigure condiţii normale de 
desfăşurare a actului medical în 
beneficiul pacienţilor.  
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

50.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Alocarea sumei de 12.375.324 lei 
pentru  infrastructura sistemului de 
sănătate publică la nivel judeţean 
,,Construire clădire patologie 
infectioasă.  
 
 
Autori: 
Dep. PDL Claudia Boghicevici 
Dep. PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator FC Mihai Razvan Ungureanu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
 
 
 

În judeţul Arad este necesară 
Construire Clădire patologie 
infecţioasă având în vedere că 
pentru imobilul în care îşi 
desfăşoară în prezent activitatea 
Secţia Clinică de Boli Infecţioase 
Adulţi din cadrul Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Arad s-a 
emis o cerere de retrocedare de 
către Forumul Democrat al 
Germanilor din Arad. Situaţie 
juridică incertă a făcut imposibilă 
alocarea de fonduri publice pentru 
reparaţii astfel încât  clădirea 
respectivă nu corespunde din 
punctul de vedere al circuitelor 
medicale şi nu oferă condiţii 
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normale de desfăşurare a actului 
medical în beneficiul pacienţilor.  
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

51.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

Alocarea sumei de 9.882.180 lei pentru  
infrastructura sistemului de sănătate 
publică la nivel judeţean ,,Lucrări de 
reamenajare clădire pentru secţia 
Pediatrie şi compartimentul 
Neuropsihiatrie Infantilă, din cadrul 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
Arad 
 
Autori: 
Dep. PDL Claudia Boghicevici 
Dep. PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator FC Mihai Razvan Ungureanu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
 
 
 

În judeţul Arad sunt necesare a se 
efectua lucrări de reamenajare 
clădire pentru secţia Pediatrie şi 
compartimentul Neuropsihiatrie 
Infantilă din cadrul Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă Arad 
astfel încât să se asigure condiţii 
normale pentru  desfăşurarea unui 
act medical de calitate în 
beneficiul pacienţilor. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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52.  Anexa 7/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 Poziţia 23 Judeţul Ialomiţa  cu 
suma de  2.700 mii lei. 
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este destinată cofinanţării în 
vederea realizării unui sistem 
integrat de alimentare cu apă şi 
staţie de tratare, canalizare şi 
staţie de epurare a apei uzate, sat 
Patru Fraţi, comuna Adâncata, 
judeţul Ialomiţa  
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MFP la 5.000.000 mii 
lei. 

 

53.  Anexa 7/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 Poziţia 23 Judeţul Ialomiţa  cu 
suma de  1.000 mii lei. 
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară construirii 
unui nou sediu pentru Poliţia 
Oraşeneasca Fierbinţi, judeţul 
Ialomiţa. Actuala clădire se află 
într-un stadiu avansat de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MFP la 5.000.000 mii 
lei. 
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54.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2014 şi estimări pe anii 
2015-2017 

Majorarea cu suma de 150 mii lei 
pentru achiziţia unui utilaj de 
deszăpezire pentru comuna Măraşu, 
judeţul Brăila. 
 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

 
Primăria nu dispune de resurse 
financiare suficiente. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MFP la 5 miliarde de 
lei. 
 

 

55.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 350  mii lei. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Vrancea în vederea finanţării 
lucrărilor de reabilitare Corp B 
Şcoala de Arte şi Meserii 
Păuneşti, comuna Păuneşti, 
judeţul Vrancea. Primăria nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente pentru realizarea 
investiţiei.  
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5 miliarde lei 
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56.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 795 mii lei. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Vrancea, în scopul achiziţionării 
unei autospeciale pentru pompieri 
în Comuna Păuneşti. Primăria nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente pentru realizarea 
investiţiei.  
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5 miliarde lei 

 

57.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 190 mii lei. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Vrancea, în vederea finanţării 
lucrărilor de investiţii de asfaltare 
la Piaţa Agroalimentară, Comuna 
Păuneşti, Judeţul Vrancea. 
Primăria nu dispune de resurse 
financiare suficiente pentru 
realizarea investiţiei. 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
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estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5 miliarde lei. 

58.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  100 mii lei. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Vrancea, în vederea finanţării 
lucrărilor de modernizare la 
Cămin Cultural Viişoara, Comuna 
Păuneşti. Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
pentru realizarea investiţiei. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5 miliarde lei. 

 

59.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  3.331 mii lei. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Vrancea, în vederea finanţării 
lucrărilor de construire la 
grădiniţa cu program prelungit, 
Comuna Păuneşti, Judeţul 
Vrancea. Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
pentru realizarea investiţiei. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

 

 30 



urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5 miliarde lei. 

60.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  300 mii lei. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Vrancea, în vederea finanţării 
lucrărilor de reabilitare şi 
modernizare la Şcoala de Arte şi 
Meserii Homocea, Comuna 
Homocea, Judeţul Vrancea. 
Primăria nu dispune de resurse 
financiare suficiente pentru 
realizarea investiţiei, de interes 
local major. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5 miliarde lei. 

 

61.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  350 mii lei. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Vrancea, în vederea finanţării 
lucrărilor de reabilitare şi 
modernizare la Şcoala Sat 
Lespezi, Comuna Homocea, 
Judeţul Vrancea. Primăria nu 
dispune de resurse financiare 
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Deputaţilor suficiente pentru realizarea 
investiţiei, de interes local major. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5 miliarde lei. 

62.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  200 mii lei. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Vrancea, în vederea finanţării 
lucrărilor de reabilitare şi 
modernizare la Dispensar 
Homocea, Comuna Homocea, 
Judeţul Vrancea. Primăria nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente pentru realizarea 
investiţiei, de interes local major. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5 miliarde lei. 

 

63.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Vrancea, în vederea finanţării 
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pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

suma de  200 mii lei. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

lucrărilor de extindere a sediului 
administrativ al Primăriei 
Homocea, Comuna Homocea, 
Judeţul Vrancea. Primăria nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente pentru realizarea 
investiţiei, de interes local major. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5 miliarde lei. 

64.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  2.100 mii lei. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Vrancea, în vederea finanţării 
lucrărilor de modernizare, 
dezvoltare şi echipare a 
ambulatoriului de specialitate al 
Spitalului Municipal Adjud, 
Municipiul Adjud, judetul 
Vrancea. Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
pentru realizarea investiţiei, de 
interes local major. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5 miliarde lei. 

65.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  639 mii lei. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Vrancea, în vederea finanţării 
lucrărilor de extindere a Centru de 
Asistenţă pentru Recuperarea 
Tinerilor cu Handicap CARTHA, 
Municipal Adjud, Municipiul 
Adjud, judetul Vrancea. Primăria 
nu dispune de resurse financiare 
suficiente pentru realizarea 
investiţiei, de interes local major. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5 miliarde lei. 

 

66.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 3.200 mii lei. 
 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat 

Majorarea sumei pentru primaria 
Municipiului Constanţa, Judeţul 
Constanta în vederea finanţării 
lucrărilor de investiţii la două 
grădiniţe noi în oraşul Constanţa, 
în zona centrală. Primăria nu 
dispune de resurse financiare 
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Florin GHEORGHE 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

suficiente pentru realizarea 
investiţiei, de interes local major. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5 miliarde lei. 

67.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 1.000 mii lei. 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin GHEORGHE 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru primaria 
Municipiului Constanţa, Judeţul 
Constanţa în vederea finanţării 
lucrărilor de investiţii „parc verde 
zona Cişmea” în orasul Constanţa, 
Judeţul Constanţa. Primăria nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente pentru realizarea 
investiţiei, de interes local major. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5 miliarde lei. 

 

68.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 

Majorarea sumei pentru primăria 
Municipiului Constanţa, Judeţul 
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pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

suma de 8.000 mii lei. 
 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin GHEORGHE 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

Constanţa în vederea finanţării 
lucrărilor de investiţii „piaţa de 
peşte” în oraşul Constanta, zona 
port Tomis. Primăria nu dispune 
de resurse financiare suficiente 
pentru realizarea investiţiei, de 
interes local major. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5 miliarde lei. 

69.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 2.000 mii lei. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin GHEORGHE 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru primăria 
Municipiului Constanţa, Judeţul 
Constanţa în vederea finanţării 
lucrărilor de investiţii în 
renovarea şi reabilitarea Parcului 
Elevilor din oraşul Constanţa. 
Primăria nu dispune de resurse 
financiare suficiente pentru 
realizarea investiţiei, de interes 
local major. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
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majorarea de impozite şi taxe 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5 miliarde lei. 

70.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 8.000 mii lei. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin GHEORGHE 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru primăria 
Municipiului Constanţa, Judeţul 
Constanta în vederea finanţării 
lucrărilor de investiţii la „Centrul 
îngrijire bolnavi în stadiul 
terminal” oraşul Constanţa. 
Primăria nu dispune de resurse 
financiare suficiente pentru 
realizarea investiţiei, de interes 
local major. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5 miliarde lei. 

 

71.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Se propune suplimentarea din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2014 cu suma 
de 50.000 mii lei pentru finatarea 
cheltuielor  
Judeţul ARAD 
 
 
Autori: 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece  
Consiliului  Judeţean Arad i s-a 
diminuat propunerea alocată pe 
anul 2014(în proiectul de lege) 
foarte mult faţă de estimările 
aprobate prin legea bugetului de 
stat pe anul 2013 . 
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Dep. PDL Claudia Boghicevici 
Dep. PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator FC Mihai Razvan Ungureanu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
 
 
 
 
 
 
   

  Este de menţionat  de asemenea 
faptul sunt în deruluare 
obiective(drumuri şi spitale în 
număr de 5), de investiţii care 
conform graficelor de execuţie au 
termen de finalizare anul 2014 iar 
în situaţia diminuării surselor de 
finanţare de la bugetul de stat  se 
blochează investiţii majore cu 
impact direct asupra populaţiei. 
De asemenea din această sursă se 
asigură şi  finanţarea obiectivelor 
de infrastrucură şi dezvoltare 
locală ale unităţtilor administrativ 
teritoriale . 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

72.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 600 mii lei. 
    
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea realizării 
Căminului Cultural din comunei 
Homoroade. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

73.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 4.500 mii lei. 
    
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea realizării 
Centrului turistic Tăşnad.  
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

 

74.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

 In comuna Valcau de Jos, Judet Salaj  
Se propune alocarea sumei de 500 mii 
Lei pentru  reabilitarea caminului 
cultural din  localitatea Valcau de Jos 
 
 
Autori: Deputat  PDL, Bode Lucian 
Nicolae  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesara pentru  
reabilitarea caminului cultural din  
localitatea Valcau de Jos 
 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
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75.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

In comuna Sig , Judet Salaj 
Propun alocarea sumei de 400 mii Lei 
pentru modernizarea caminului cultural 
din Tusa.     
 
 
 
Autori: Deputat  PDL, Bode Lucian 
Nicolae  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesara  pentru 
modernizarea caminului cultural 
din Tusa. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 

 

76.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

In comuna Bobota , Judet Salaj  propun  
alocarea sumei de 4000 mii Lei pentru  
realizarea unei retele de canalizare, 
Dersida si Zalnoc.  
 
 
 
Autori: Deputat  PDL, Bode Lucian 
Nicolae  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

 
Suma este necesara pentru  
realizarea unei retele de 
canalizare, Dersida si Zalnoc; 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 

 

77.  Anexa 7/SUME   In comuna Chiesd , Judet Salaj,  Suma este necesara pentru  
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defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

propun alocarea sumei de 4000 mii Lei 
pentru extinderea retelei de alimentare 
cu apa si canalizare in comuna Chiesd. 
 
 
Autori: Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

extinderea retelei de alimentare cu 
apa si canalizare in comuna 
Chiesd 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 

78.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

  
In comuna Fildu  de Jos , Judet Salaj,  
propun alocarea sumei de 2000 mii Lei 
pentru extinderea retelei de alimentare 
cu apa si canalizare in comuna Fildu de 
Jos. 
 
 
Autori: Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

 
Suma este necesara  pentru 
extinderea retelei de alimentare cu 
apa si canalizare in comuna Fildu 
de Jos. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 

 

79.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

 In comuna Halmasd , Judet Salaj  
Propun alocarea sumei de 4000 mii Lei 

Suma este necesara  pentru 
construirea unei retele de 
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pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

pentru construirea unei retele de 
canalizare. 
 
 
Autori: Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

canalizare. 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 

80.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

 In comuna Ip, Judet Salaj  
Propun alocarea sumei de 1000 mii Lei 
pentru construirea unei gradinite noi in 
Ip. 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesara  pentru 
construirea unei gradinite noi in 
Ip. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 

 

81.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

 In comuna Plopis  , Judet Salaj 
Propun alocarea sumei de 500 mii Lei 
pentru infiintarea unui centru de zi 
pentru copii din Fagetu.  
 
 

Suma este necesara  pentru 
infiintarea unui centru de zi 
pentru copii din Fagetu. 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
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Autori: Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 

82.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

 In comuna Treznea , Judet Salaj  
Propun alocarea sumei de 4000 mii Lei 
pentru constuctia unei statii de epurare 
si a unui sistem de canalizare in Treznea 
si Bozna.   
 
 
Autori: Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesara  pentru 
constuctia unei statii de epurare si 
a unui sistem de canalizare in 
Treznea si Bozna. 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 

 

83.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

 In comuna Valcau de Jos , Judet Salaj 
Propun alocarea sumei de 4000 mii Lei 
pentru realizarea unei retele de 
canalizare.   
 
Autori: Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 

Suma este necesara  pentru 
realizarea unei retele de 
canalizare. 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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Deputaţilor urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 

84.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

 In orasul Simleu Sivaniei , Judet Salaj  
Propun alocarea sumei de 4000 mii Lei 
pentru  demarearea finantari proiectului 
cetatii Bathory 
 
 
Autori: Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesara  pentru  
demararea finantari proiectului 
cetatii Bathory. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 
 

 

85.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

In comuna Plopis  , Judet Salaj 
Propun alocarea sumei de 500  mii Lei 
pentru finalizarea unui asfterschool in 
Iaz; 
 
Autori: Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesara  pentru 
finalizarea unui asfterschool in 
Iaz 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
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Publice la 5.000.000 mii lei 
 

86.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

In comuna Sig , Judet Salaj 
Propun alocarea sumei de 4000 mii Lei 
pentru continuarea lucrarilor la 
campusul scolar. 
 
Autori: Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesara  pentru 
continuarea lucrarilor la campusul 
scolar. 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 

 

87.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  400.000 lei. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL – Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Prahova în vederea demarării 
lucrărilor de reabilitare, 
consolidare şi extindere necesare 
pentru dispensarul din Comuna 
Sălciile. 
 
Unitatea nu are fonduri suficiente. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
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estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 
 

88.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  900.000 lei. 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL – Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Prahova  în vederea demarării 
lucrărilor la un nou cămin cultural 
din satul Colceag din comuna 
Colceag. 
 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 
 
 

 

89.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  30.000 lei. 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Prahova în vederea achiziţionării 
de materiale sanitare pentru 
spitalul TBC Drajnea din comuna 
Drajnea. 
 
Unitatea nu are fonduri suficiente. 
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Anastase 
Grup parlamentar: PDL – Camera 
Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 
 

90.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 1.400.000  lei. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL – Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Prahova pentru realizarea 
lucrărilor de renovare, 
modernizare şi dotare cu mobilier 
a căminului cultural din comuna 
Poiana Câmpina. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 
 

 

91.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 600.000  lei. 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Prahova pentru realizarea 
lucrărilor de reabilitare şi 
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pe anul 2014  
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL – Camera 
Deputaţilor 

modernizare a dispensarului din 
comuna Poiana Câmpina. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 
 

92.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

 
Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 600.000 lei. 
 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase, deputat PDL 
Grup parlamentar: PDL – Camera 
Deputaţilor 

 
Majorarea sumei pentru Judeţul 
Prahova în vederea extinderii şi 
modernizării Şcolii Generale din 
comuna Cocorăştii Mislii. 
 
 
Şcoala nu dispune de finanţarea 
necesară. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
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93.  Anexa 7/SUME  

defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

 
Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 200.000 lei. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase, deputat PDL 
Grup parlamentar: PDL – Camera 
Deputaţilor 

 
Majorarea sumei pentru Judeţul 
Prahova în vederea demarării 
lucrărilor de reabilitare la 
grădiniţa din comuna Scorţeni. 
 
 
Grădiniţa nu dispune de 
finanţarea necesară. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 
 

 

94.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

 
Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 30 mii lei. 
 
 
 
 
 

 
Majorarea sumei pentru Judeţul 
Prahova în vederea continuării 
programului de investiţii 
desfăşurat la şcoala Toma Caragiu 
din municipiul Ploieşti.  
 
Suma este necesarǎ pentru dotarea  
claselor cu aparaturǎ electronicǎ 
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Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase, deputat PDL 

(calculatoare şi proiectoare 
video).  
 
Şcoala nu dispune de finanţarea 
necesară. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 
 

95.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

 
Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 30 mii lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase, deputat PDL 

 
Majorarea sumei pentru Judeţul 
Prahova în vederea continuării 
programului de investiţii derulat 
la şcoala Nicolae Iorga din 
municipiul Ploieşti. 
 
Suma este necesarǎ pentru 
desfăşurarea lucrărilor de 
construcţie a gardului care sǎ 
împrejmuiascǎ unitatea de 
învǎţǎmânt. 
 
Şcoala nu dispune de finanţarea 
necesară. 
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Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 
 
 

96.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

 
Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 20 mii lei. 
 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase, deputat PDL 

 
Majorarea sumei pentru Judeţul 
Prahova în vederea continuării 
programului de investiţii derulat 
la şcoala specialǎ nr.2 din 
municipiul Ploieşti. 
 
Suma este necesarǎ pentru 
achiziţionarea mobilierului  
special destinat copiiilor cu 
dizabilitǎţi. 
 
Şcoala nu dispune de finanţarea 
necesară. 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
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estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 
 
 

97.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

 
Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 15 mii  lei. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase, deputat PDL 

 
Majorarea sumei pentru Judeţul 
Prahova în vederea continuării 
programului de investiţii derulat 
la grǎdiniţa nr.10 din municipiul 
Ploieşti. 
 
Suma este necesarǎ pentru dotarea 
cu mobilier. 
 
Grădiniţa nu dispune de fondurile 
necesare. 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 
 
 

 

98.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

 
Majorarea sumelor de echilibrare din 

 
Majorarea sumei pentru Judeţul 
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pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 15 mii lei. 
 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase, deputat PDL 

Prahova în vederea continuării 
programului de investiţii 
desfăşurat la şcoala Nicolae 
Simache din municipiul Ploieşti. 
 
Suma este necesarǎ pentru dotarea 
claselor cu aparaturǎ electronicǎ. 
 
Şcoala nu dispune de finanţarea 
necesară. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 
 
 

99.  Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

 
Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 20 mii lei. 
 
 
 
 
 

 
Majorarea sumei pentru Judeţul 
Prahova în vederea continuării 
programului de investiţii demarat 
la grǎdiniţa nr.21 din municipiul 
Ploieşti. 
 
Suma este necesarǎ pentru 
achiziţionarea de aparaturǎ 
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Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase, deputat PDL 

electronicǎ. 
 
Grădiniţa nu dispune de fondurile 
necesare. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 
 

100. Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

 
Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 20 mii lei. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase, deputat PDL 

 
Majorarea sumei pentru Judeţul 
Prahova în vederea continuării 
programului de investiţii demarat 
la şcoala nr.29 din municipiul 
Ploieşti. 
 
Suma este necesarǎ pentru dotarea 
unităţii şcolare cu mobilier. 
 
Şcoala nu dispune de finanţarea 
necesară. 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
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majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 
 
 

101. Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

 
Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 20 mii lei. 
 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase, deputat PDL 

 
Majorarea sumei pentru Judeţul 
Prahova în vederea continuării 
programului de investiţii 
desfăşurat la şcoala Nicolae 
Bǎlcescu ( fosta şcoalǎ nr.28) din 
municipiul Ploieşti. 
Suma este necesarǎ pentru 
achiziţionarea calculatoarelor şi 
videoproiectoarelor destinate 
sălilor de curs. 
 
Şcoala nu dispune de finanţarea 
necesară. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
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102. Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

 
Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 10 mii lei. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase, deputat PDL 

 
Majorarea sumei pentru Judeţul 
Prahova în vederea continuării 
programului de investiţii demarat 
la grǎdiniţa nr.50 din municipiul 
Ploieşti. 
 
Suma este necesarǎ pentru 
achiziţionarea de mobilier destinat 
sălilor de curs. 
 
Grădiniţa nu dispune de fondurile 
necesare. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 
 

 

103. Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

 
Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 10 mii lei. 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 

 
Majorarea sumei pentru Judeţul 
Prahova în vederea continuării 
programului de investiţii demarat 
la grǎdiniţa nr.40 din municipiul 
Ploieşti. 
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Anastase, deputat PDL Suma este necesarǎ pentru dotarea 
cu mobilier a sălilor de curs. 
 
Grădiniţa nu dispune de fondurile 
necesare. 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 
 
 

104. Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

 
Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 15 mii lei. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase, deputat PDL 

 
Majorarea sumei pentru Judeţul 
Prahova în vederea continuării 
programului de investiţii 
desfăţurat la grǎdiniţa Sfântul 
Mina din municipiul Ploieşti. 
 
Suma este necesarǎ pentru dotarea 
claselor cu mobilier şi 
calculatoare. 
 
Grădiniţa nu dispune de fondurile 
necesare 
 
Sursa de finanţare: majorarea 

 

 57 



veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 
 

105. Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

 
Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 10 mii lei. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase, deputat PDL 

 
Majorarea sumei pentru Judeţul 
Prahova în vederea continuării 
programului de investiţii 
desfăşurat la grǎdiniţa nr.47 din 
municipiul Ploieşti. 
 
Suma este necesarǎ pentru dotarea 
claselor cu mobilier. 
 
Grădiniţa nu dispune de fondurile 
necesare 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
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106. Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

 
Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 10 mii  lei. 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase, deputat PDL 

 
Majorarea sumei pentru Judeţul 
Prahova în vederea continuării 
programului de investiţii demarat 
la grǎdiniţa nr.39 din municipiul 
Ploieşti. 
 
Suma este necesarǎ pentru 
amenajarea unui spaţiu de joacǎ 
adecvat în curtea unitǎţii de 
învăţământ. 
 
Grădiniţa nu dispune de fondurile 
necesare 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 
 

 

107.  
Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

 
Majorarea cu suma de  1.000 mii lei 
pentru continuarea investiţiei 
“Construire grădiniţă cu 10 grupe, în 
oraşul Luduş, jud. Mureş” 
 

 
Continuarea realizării investiţiei 
“Construire grădiniţă cu 10 grupe, 
în oraşul Luduş, jud. Mureş” 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
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Autorul amendamentului: Urcan Florin 
Grupul parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor  

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 
 

108.  
Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat 
pentru continuarea lucrărilor de 
investiţii „Construirea reţelei de 
canalizare în Găneşti şi Seuca”, cu suma 
de  500 mii lei 
 
 
Autorul amendamentului: Urcan Florin 
Grupul parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor  

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Mureş, Comuna Găneşti, în 
vederea finanţării continuării 
lucrărilor de investiţii 
„Construirea reţelei de canalizare 
în Găneşti şi Seuca”. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 

 

109.  
Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat în 
vederea finanţării continuării lucrărilor 
de investiţii „Modernizare DC79 
Găneşti-Păucişoara, Tronsonul II”, cu 
suma de  565 mii lei. 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Mureş, Comuna Găneşti, în 
vederea finanţării continuării 
lucrărilor de investiţii 
„Modernizare DC79 Găneşti-
Păucişoara, Tronsonul II.”  
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Autorul amendamentului: Urcan Florin 
Grupul parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor  

 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 
 
 

110.  
Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat în 
vederea finanţării continuării lucrărilor 
de investiţii „Construirea reţelei de 
canalizare în Găneşti şi Seuca”, cu suma 
de  500 mii lei. 
 
 
 
Autorul amendamentului: Urcan Florin 
Grupul parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor  

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Mureş, Comuna Găneşti, în 
vederea finanţării continuării 
lucrărilor de investiţii 
„Construirea reţelei de canalizare 
în Găneşti şi Seuca”. 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5.000.000 mii lei 

 

111. Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014 

 
 
Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Tulcea în vederea finanţării 
lucrărilor de modernizare şi 
reabilitare a spitalului orăşenesc 
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suma de 4450 mii lei  pentru 
modernizarea şi reabilitarea spitalului 
orăşenesc Măcin, judeţ Tulcea  
 
Autor: 
Vasile Gudu Deputat PDL 
Grupul Parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

din Măcin, judeţul Tulcea  
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de Ministerul Finanţelor 
Publice la 5 000000 mii lei 
 

112. Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 45.000 mii lei. 
    
Sursa de finanţare: majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea evaziunii fiscale 
în urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe estimate 
de MF la 5 miliarde lei. 
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea construirii 
celui de-al treilea pod peste 
Someş în Municipiul Satu Mare 

 

113. Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 1.500 mii lei. 
    
Sursa de finanţare: majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea evaziunii fiscale 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Satu Mare în vederea 
modernizării străzii principale din 
satul Resighea, comuna Piscolt, în 
lungime de 1950 metri. 
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în urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe estimate 
de MF la 5 miliarde lei. 
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

114. Anexa 7/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2014 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 5.000 mii lei pentru 
reabilitare/amenajări exterioare și 
sitematizare verticală campus 
Universitatea „Ștefan cel Mare” 
Suceava, Municipiul Suceava, Judeţul 
Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Se solicită admiterea acestui 
amendament care are ca scop 
reamenajarea aleilor pietonale, a 
parcărilor precum și a spatiilor 
verzi, pentru  aducerea la 
standarde europene a întregului 
campus universitar. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MFP la 5.000.000 mii 
lei. 

 

115. Anexa 7/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2014 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 3.000 mii lei pentru reabilitare 
spații învățământ corp A din 
Universitatea „Ștefan cel Mare” 
Suceava, Municipiul Suceava, Judeţul 
Suceava. 

Universitatea Ştefan cel Mare din 
Suceava (USV) este una dintre 
cele mai dinamice universităţi din 
Europa de Est, oferind o educaţie 
universitară şi post-universitară la 
standarde de înaltă calitate cu un 
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Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

cost relativ scăzut. Se solicită 
admiterea acestui amendament 
pentru a reabilita spațiile de 
învățământ  conform condițiilor 
europene. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MFP la 5.000.000 mii 
lei. 

116. Anexa 7/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2014 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 460 mii lei pentru consolidare 
tronson fundație scara F6 corp E din 
Universitatea „Ștefan cel Mare” 
Suceava, Municipiul Suceava, Judeţul 
Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Se solicită admiterea acestui 
amendament pentru facilitarea 
accesului în corpul E al 
Universității “Ștefan cel Mare”, 
corp universitar cu un mare flux 
de studenți. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MFP la 5.000.000 mii 
lei. 

 

117. Anexa 7/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 8.000 mii  lei pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
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bugetelor locale pe anul 2014 amenajarea cimitirului din Municipiul 
Suceava, cartierul Iţcani. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

faptul că suma este necesară 
pentru realizarea obiectivului de 
investitii şi că proiectul ar deservi 
unui număr foarte mare de 
locuitori. Cimitirul existent în 
Suceava este suprasolicitat, iar 
Primaria are la dispoziţie pentru 
construucţia acesui obiectiv care 
va deservi toate cultele. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MFP la 5.000.000 mii 
lei. 

118. Anexa 7/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2014 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1.000 mii lei pentru Spitalul 
Județean Sfântul Ioan cel Nou în 
vederea echipării cu un aparat tomograf 
performat, finalizării reabilitării secțiilor 
și finalizării lucrărilor de anvelopare, 
Judeţul Suceava.  
 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 

Spitalul Judeţean Suceava este 
cea mai reprezentativă unitate 
sanitară din judeţ cu o capacitate 
hotelieră de 1279 de paturi, ceea 
ce reprezintă 35% din totalul de 
paturi din judeţ, asigurând 
asistenţă medicală de specialitate 
în 23 secţii cu profile medicale 
diferite pentru o populaţie 
arondată de 250000 locuitori cât 
şi peste 30% din teritoriul 
judeţului.  
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Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MFP la 5.000.000 mii 
lei. 
 

119. Anexa 7/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2014 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1.000 mii lei pentru înființarea 
unui Centru de recuperare prin 
kinetoterapie, Municipiul Suceava, 
Judeţul Suceava. 
 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Se solicită admiterea acestui 
amendament deoarece exista un 
potențial foarte mare de forță de 
muncă în municipiul Suceava în 
acest domeniu cu rezultate 
remarcabile în tratarea 
afecţiunilor locomotorii dat fiind 
faptul ca Universitatea Ştefan cel 
Mare din Suceava are o 
specializare care anual scoate pe 
piața muncii sute de 
kinetoterapeuți. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MFP la 5.000.000 mii 
lei. 

 

120. Anexa 7/ SUME defalcate din taxa pe Se propune suplimentarea bugetului cu Se solicită admiterea  

 66 



valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2014 

suma de 1.000 mii lei pentru finanţarea 
Spitalului Municipal Fălticeni, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară 
pentru realizarea obiectivului de 
investitii şi că proiectul ar deservi 
unui număr foarte mare de 
locuitori. 
  
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MFP la 5.000.000 mii 
lei. 

121. Anexa 7/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2014 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 80 
mii lei pentru dotarea cu un utilaj de 
deszăpezire pentru Primăria comunei 
Mitocu Dragomirnei, județul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului, luând în 
considerare și faptul că pe raza 
comunei se află Mănăstirea 
Dragomirna , monument 
UNESCO, care este un important 
punct de atracție turistică în 
județul Suceava.  
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MFP la 5.000.000 mii 
lei. 
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122. Anexa 7/ SUME defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2014 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
1.000 mii lei pentru achiziționarea unei 
mașini de salubrizare și a 50 de 
eurocontainere de 1100 L, oraș Salcea, 
județul Suceava.  
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
realizarea obiectivului de 
investiții și modernizarea 
sistemului de colectare a 
deșeurilor din orașul Salcea, 
județul Suceava. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MFP la 5.000.000 mii 
lei. 
 
 

 

123. Anexa 7/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2014 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 100 
mii lei pentru achiziționarea unui 
buldoexcavator necesar lucrărilor de 
mentenanță realizate de primăria 
orașului Salcea, județul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 

Se solicită admiterea 
amendamentului, având în vedere 
necesitatea efectuării unor lucrări 
permanente de întreținere cu 
scopul de a diminua cheltuielile 
bugetare ale Consiliului Local 
oraș Salcea. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MFP la 5.000.000 mii 
lei. 

124. Anexa 7/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2014 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
5.000 mii lei pentru reabilitare şi 
modernizare Spital în oraşul Siret, 
judetul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară 
pentru realizarea obiectivului de 
investiții și că proiectul deservește 
unui număr mare de locuitori. 
Menţionăm că oraşul Siret este şi 
punct de intrare în ţară, traficul în 
zonă fiind unul mare. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MFP la 5.000.000 mii 
lei. 

 

125. Anexa 7/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2014 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
7.000 mii lei pentru modernizare Spital 
Municipal Rădăuţi, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece 
finalizarea acestei investiții va 
contribui la o bună funcţionare a 
unitatilor spitaliceşti. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxelor 
estimate de MFP la 5.000.000 mii 
lei. 

126. Anexa 7 Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale 
Pct. 32 Satu Mare  

Pct. 32 Satu Mare se suplimentează cu 
suma de 5000 mii lei. 
 
Autori : Octavian Petric - deputat PSD 
              Grupul Parlamentar PSD 

Intocmire studiu de fezabilitate și 
proiect tehnic pentru construirea 
celui de-al treilea pod peste 
Someș 

 

127.  
Art. 4 litera d)/Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  500.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea 
şi impozite şi taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei 
 
Autorul amendamentului: 
 Senator PDL Nicolae Vlad Popa  

Majorarea sumei pentru Primaria  
Brasov în vederea finanţării 
lucrărilor de infrastructura 
sportiva la liceul Sportiv din 
muncipiul Brasov . 

 

128.  
Art. 4 litera d)/Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  2.800.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 

Majorarea sumei pentru Primaria 
Brasov în vederea finanţării 
lucrărilor de investiţii in domeniul 
cultural si anume la Troitele 
Scheii Brasovului – Junii 
Curcanilor. Primăria nu dispune 
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evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea 
şi impozite şi taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei 
 
Autorul amendamentului:  
Senator PDL Nicolae Vlad Popa 

de resurse financiare suficiente. 

129.  
Art. 4 litera d)/Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  20.200.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea 
şi impozite şi taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei 
 
Autorul amendamentului:  
Senator PDL Nicolae Vlad Popa 

Majorarea sumei pentru Primaria 
Brasov în vederea finanţării 
lucrărilor de investiţii la şcoala 
generala  nr. 12 , liceul Iosif  
Silimon , liceul Grigore Moisil, 
liceul Dr.I.Mesota  din municipiul 
Brasov . 

 

130.  
Art. 4 litera d)/Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  1.500.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea 
şi impozite şi taxe estimate de MF la 5 

Majorarea sumei pentru Primaria 
Brasov în vederea finanţării 
lucrărilor de investiţii la Centrul 
Cultural Prima Scoala 
Romaneasca din Scheii 
Brasovului  ,pentru reabilitare 
constructie  si realizarea 
instalatiei de climatizare si 
dezumidificare necesar arhivei de 
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miliarde lei 
 
Autorul amendamentului:  
Senator PDL Nicolae Vlad Popa 

valoare incomensurabila din   
patrimoniului national . 
 

131.  
Art. 4 litera d)/Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  4.500.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea 
şi impozite şi taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei 
 
Autorul amendamentului:  
Senator PDL Nicolae Vlad Popa 

Majorarea sumei pentru Primaria 
Brasov în vederea finanţării 
lucrărilor de investiţii la gradinita 
de pe strada Carierei din 
municipiul Brasov. 

 

132.  
Art. 4 litera d)/Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  1.000.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea 
şi impozite şi taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei 
 
Autorul amendamentului:  

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Brasov în vederea finanţării 
lucrărilor de investiţii la spitalul 
Judetean Brasov.Spitalul avand  
nevoie urgenta de reparatii .  
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Senator PDL Nicolae Vlad Popa 
133.  

Art. 4 litera d)/Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  6.755.690 lei. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea 
şi impozite şi taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei 
 
Autorul amendamentului:  
Senator PDL Nicolae Vlad Popa  

Majorarea sumei pentru Primaria 
Brasov în vederea finanţării 
lucrărilor de investiţii la campusul 
scolar din municipiul Brasov. 

 

134.  
Art. 4 litera d)/Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 4.500.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea 
şi impozite şi taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei 
 
Autorul amendamentului:  
Senator PDL Nicolae Vlad Popa 

Majorarea sumei pentru Primaria 
Brasov în vederea finanţării 
lucrărilor de investiţii la Grup 
scolar – Alimentatie Publica din 
municipiul Brasov . 

 

135.  
Art. 4 litera d)/Anexa 7/SUME  

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 

Majorarea sumei pentru Primaria  
Brasov în vederea finanţării 
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defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

suma de  1.400.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea 
şi impozite şi taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei 
 
Autorul amendamentului:  
Senator PDL Nicolae Vlad Popa  

lucrărilor de investiţii pentru 
sediu administrativ de pe strada 
Carierei din municipiul Brasov . 

136.  
Art. 4 litera d)/Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  4,760,000 lei 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea 
şi impozite şi taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei 
 
Autorul amendamentului:  
Marius Pașcan 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Mureș, în vederea finanţării 
lucrărilor de investiţii la Grădinița 
nr. 16 Târgu Mureș. 

 

137.  
Art. 4 litera d)/Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  250.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Mures în vederea finanţării 
lucrărilor de reabilitare a 
Ansamblului sulptural de la Oarba 
de Mures, restaurarea lucrarilor 
deteriorate. 
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evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea 
şi impozite şi taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei 
 
Autorul amendamentului:  
Marius Pascan 

138.  
Art. 4 litera d)/Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  600.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea 
şi impozite şi taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei 
 
Autorul amendamentului:  
Marius Pascan 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Mures în vederea finanţării 
lucrărilor de salvare a 
monumentelor istorice, biserici de 
lemn aflate in precolaps la 
Custelnic, Troita, Panet, Iclanzel, 
sau colaps la Mura Mare. 

 

139.  
Art. 4 litera d)/Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  300.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea 
şi impozite şi taxe estimate de MF la 5 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Mures în vederea finanţării 
realizarii unui ansamblu memorial 
– Rotonda Cenaculum, 10 busturi 
in bronz ale unor personalitati ale 
culturii naţionale, originari din 
zona: Ovidiu Iuliu Moldovan, 
vasile Netea, Ion Vlasiu, Ion 
Fiscuteanu, Romulus Guga, 
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miliarde lei 
 
Autorul amendamentului: 
Marius Pascan 

Serafin Duicu, etc. 

140.  
Art. 4 litera d)/Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  400.00 lei. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea 
şi impozite şi taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei 
 
Autorul amendamentului:  
Marius Pascan 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Mures în vederea restaurarii 
Cesului din Turn, Sighisoara, 
ansamlu UNESCO. 

 

141.  
Art. 4 litera d)/Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  12.000 000  lei pentru 
reabilitarea Colegiului Naţional 
„Gheorghe Şincai”. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea 
şi impozite şi taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Maramureş  în vederea finanţării 
lucrărilor de reabilitare la 
Colegiul Naţional „Gheorghe 
Şincai”. 
 
S-a întocmit proiectul tehnic, în 
valoare de 12.000 000 lei.  
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Autorul amendamentului:  
Ciprian Mihai Rogojan 

142. Art. 4 litera d)/Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de  6.167.000 lei pentru 
reabilitarea Colegiului Naţional „Vasile 
Lucaciu”.  
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea 
şi impozite şi taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei 
 
Autorul amendamentului:  
Ciprian Mihai Rogojan 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Maramureş  în vederea finanţării 
lucrărilor de reabilitare la 
Colegiul Naţional „Vasile 
Lucaciu”.  
 
 
S-a întocmit proiectul tehnic, în 
valoare de 6.167.000 lei. 

 

143.  
Art. 4 litera d)/Anexa 7/SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 şi estimări pe anii 2015-
2017 

 
Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 150000 lei. 
 
Autorul amendamentului:  
senator Andrei Liviu Volosevici 
Colegiul 5 Ploieşti 
Circumscripţia electorală 31 Prahova 

Majorarea sumei pe anul 2014 
pentru judeţul Prahova în vederea 
finanţării/cofinanţării  cu câte 
50000 lei a lucrărilor de investiţii 
de la următoarele obiective din 
municipiul Ploieşti: 
* Grădiniţa cu program normal - 
zona Vest, Aleea Strunga, corp 
adiacent Şcolii Gimnaziale "I. A. 
Basarabescu'' Ploieşti; 
* Grădiniţa cu program prelungit, 

 

 77 



zona Bariera Bucureşti, Bdul. 
Petrolului, incintă Liceu 
Tehnologic "1 Mai'' Ploieşti; 
* Grădiniţa cu program normal nr. 
20, cartier Ploieşti Vest. 
 
Procedurile de achiziţie a 
contractelor de execuţie a 
lucrărilor vor fi demarate de 
Ministerul Educaţiei Naţionale, 
din bugetul municipiului Ploieşti 
urmând  a se face lucrări precum: 
branşamente utilităţi, echipamente 
centrale termice, sistematizare 
verticală, amenajare teren 
joacă/teren sport, parcare, 
platforma gunoi, alei, ş.a Pentru 
acestea, finanţarea locală este 
insuficientă. Obiectivele de 
investiţii menţionate au o evidentă 
importanţă socială. 
  
 Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

144. Anexa 7/24 Din suma prevăzută 62298 mii lei   
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SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

se alocă 20453.4 astfel: 
 
- 900 mii lei pentru finalizarea 
amenajării prin pietruire DC 
Coropceni- DN24, L= 3,5 km, 
judeţul Iaşi. 
 
 
 
-500 mii lei pentru redeschiderea 
– modernizarea DJ 244 F 
Grozeşti-Bohotin-Moşna-Pietriş-
Dolheşti-DN24, segmentul 
Moşna-Pietriş. L=5 km (legătura 
DN24-DN28, jud. Iaşi 
 
-2116 mii lei pentru construirea 
grădiniţei Moşna 
 
 
 
-1450 mii lei pentru construirea 
Cămin Cultura Moşna, jud. Iaşi 
 
 

 
 
Lucrările au fost începute în 
2006. A fost realizat în 
proporţie de 30%. Au fost 
alocaţi 500 de mii lei prin 
HG-2006. Drumul este vital 
pentru a face legătura  şi a 
scoate din izolare dintre 
comună Ciorteşti, judeţul Iaşi 
cu DN 24.  
 
Drum necirculat auto după ce 
vegetaţia a acoperit drumul. 
Calea de acces este extrem 
de importantă realizând 
legătura între două drumuri 
naţionale şi facilitând accesul 
pentru o comunitate cu peste 
1000 de familii. 
 
Lucrări sistate din ianuarie 
2010. Investiţia este esenţială 
pentru o comunitate în care 
numărul de preşcolari este în 
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-450 mii lei pentru construire 
Grădiniţa, sat Măreşti (un modul 
pentru o grupă de 30 de copii), 
jud. Iaşi 
 
 
 
-1428 mii lei pentru extindere 
reţea electrică în Prisăcani, 
Mireni, Mădăreşti, jud. Iaşi 
 
 
 
-612,7 mii lei pentru amenajarea 
de trotuare şi spaţii pietonale în 
localitatea Răducăneni, comună 
Răducăneni, jud. Iaşi L=2,7 km, 
jud. Iaşi 
 
-614,7 mii lei pentru proiectul de 
investiţii Grădiniţa cu program 
normal Ţuţora – obiectiv de 
investiţii de finalizat – jud. Iaşi 
 
 

creştere. 
 
Proiect iniţiat. SF întocmit 
pentru Centrul Civic al 
comunei Moşna, jud. Iaşi. În 
stadiul PT. Pregătit pentru 
finanţare 
 
Proiect iniţiat. SF întocmit. 
Există toate avizele. 
Proiectul e prioritar pentru 
comunitate, preşcolarii fiind 
obligaţi să se deplaseze peste 
5 kilometri pentru a urma o 
grădiniţă din altă localitate.  
 
 
Proiectul este în evaluare şi 
va asigura una din utilităţile 
absolut necesare unei 
comunităţi. Deserveşte peste 
200 de familii 
 
 
Faza predare – primire 
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-100 mii lei pentru proiect 
Alimentarea cu energie electrică a 
noilor consumatori + 60 de loturi 
de racordat, aproximativ 14 km, 
comună Ţuţora, jud. Iaşi 
 
-400 mii lei pentru RK şi 
extindere sediul primăriei 
Ungheni, jud. Iaşi. 
 
 
 
 
-880 mii lei pentru construirea 
grădiniţa sat Aroneanu, comună 
Aroneanu, jud. Iaşi 
 
 
 
-675 mii lei pentru construcţie 
creşă, sat Holboca, comună 
Holboca, jud. Iaşi 
 
 

amplasament. Necesită 
cofinanţarea de la Consiliul 
Judeţean - Hotărâre de 
Guvern în cuantum de 156 
mii lei 
 
 
Lucrare începută în anul 
2007 şi neterminată. Este 
realizată în proporţie de 
29%. Întreruperea lucrărilor 
cauzează degradarea 
investiţiei. Grădiniţa este 
prioritatea 1 pentru locuitorii 
comunei Ţuţora. 
 
Proiect depus pentru 
accesarea de fonduri în 
cadrul Programului de 
îmbunătăţire a infrastructurii. 
Există SF. 
 
 
 
Lucrările sunt sistate din 
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-1800 mii lei pentru construirea 
grădiniţei în sat Mogoşeşti, 
comună Mogoşeşti, jud Iaşi. 
 
 
 
-80 mii lei pentru utilităţi la şcoala 
Hadâmbu, comună Mogoşeşti, jud 
Iaşi. 
 
 
-435 mii lei pentru finalizarea 
proiectului înfiinţarea Bazei 
sportive Multifuncţionale (Model 
Tip I) în comună Rediu, jud. Iaşi. 
 
-1000 mii lei pentru finalizarea 
proiectului construcţie Şcoala I-IV 
Ciocârleşti, comună Scânteia, jud. 
Iaşi. 
 
 
-1500 mii lei pentru finalizarea 
investiţiei RK şcoala I-VIII 

2011 din lipsă de finanţare. 
Proiectul este realizat din 
proporţie de 85% şi 
nefinalizarea lui comportă 
riscul degradării avansate a 
construcţiei. 
 
Proiect în evaluare, în cadrul 
PNDI, APROBAT de 
MDRAP. Grădiniţa este 
obiectiv de prioritate şi 
deserveşte o comunitate cu 
peste 1500 de familii. 
 
 
Documentaţii existente SF, 
DTAC, pentru avize şi 
autorizaţii mai sunt necesari 
15 mii lei. Proiectul este vital 
pentru o comunitate în care 
rata natalităţii este una 
pozitivă. 
 
Proiectul a fost început în 
2010. Grădiniţa este obiectiv 
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Boldeşti, comună Scânteia, jud 
Iaşi. 
 
 
 
-175 mii lei pentru proiect 
Amenajare bază sportivă Tomeşti, 
jud. Iaşi. 
 
-652 mii lei pentru continuarea 
proiectului de investiţie 
Construire Grădiniţă în satul 
Dagâţa, comună Dagâţa, jud. Iaşi. 
 
 
-270 de lei pentru finalizarea 
investiţiei la Şcoala Gimnazială 
Petru Anghel Probota, extindere 
grup sanitar, comună Probota, 
Jud. Iaşi. 
 
 
-524 mii lei pentru finalizarea 
investiţiei la Şcoala Avântu, 
comună Româneşti, jud. Iaşi. 

prioritar pentru o comunitate 
cu spor natura pozitiv. 
Investiţia va deservi o 
localitate cu peste 1000 de 
familii. 
 
Peste 100 de copii sunt puşi 
în faţa unui risc major de 
îmbolnăvire din cauza lipsei 
apei potabile curente. 
 
 
Realizat în proporţie de 37%. 
În acest moment lucrările 
sunt oprite şi există riscul 
degradării investiţiei făcute 
până în prezent. 
 
Investiţia a fost începută în 
2007 şi a fost realizată în 
proporţie de 80%. Clădirea 
nu poate fi folosită ş sute de 
copii învaţă în spaţii 
inadecvate. Proiectul este 
prioritar pentru comunitatea 
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-683 mii lei pentru RK Şcoala 
Războieni, comună Ţibăneşti, jud. 
Iaşi. 
 
 
 
 
 
-3208 mii lei pentru continuarea 
proiectului integrat modernizarea 
prin asfaltare a drumurilor 
comunale sat Voineşti, înfiinţarea 
reţea de distribuţie gaze natura sat 
Voineşti,  înfiinţarea centrului de 
timp After School sat Voineşti, 
com Voineşti, jud Iaşi. 
 
 
 
Autor  
Senator PP-DD  

locală. 
 
Investiţia a fost începută în 
2007 şi a fost realizată în 
proporţie de 80%. Clădirea 
nu poate fi folosită ş sute de 
copii învaţă în spaţii 
inadecvate. Proiectul este 
prioritar pentru comunitatea 
locală. 
 
Proiect început în decembrie 
2009. Faza de proiectare 
PUZ şi RLU. 
 
 
Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 25%. Investiţia 
este absolut necesară pentru 
o comunitate cu spor natura 
pozitiv. Investiţia va deservi 
o comunitate cu peste 1000 
de familii. 
 
Proiectul a fost realizat în 
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Ionel AGRIGOROAEI proporţie de 30%. Lucrările 
riscă să se degradeze, 
lucrarea nefiind dată în 
funcţiune. Investiţia este 
absolut necesară pentru o 
comunitate şcolară de peste 
100 de elevi. 
 
Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 42%. Lucrările 
riscă să se degradeze, 
lucrarea nefiind dată în 
funcţiune. Investiţia este 
absolut necesară pentru o 
comunitate şcolară de peste 
150 de elevi. 
 
 
Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 60% fiind 
investiţi deja peste 874 mii 
lei. Lucrările riscă să se 
degradeze, lucrarea nefiind 
dată în funcţiune. Investiţia 
este absolut necesară pentru 
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o comunitate de peste 100 de 
copii. 
 
 
Proiect integrat aprobat de 
AM în cadrul PNDR Măsura 
322. Proiectul este vital 
pentru una din cele mai mari 
comune a judeţului Iaşi. 
Investiţiile vor deservi 
aproape 8.000 de oameni. 
 
Sursa de finantare : 
Suma alocata judetului Iasi 
 
 

145. Anexa 7/35 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 

Majorarea sumelor de echilibrare 
din Anexa 7 din Legea Bugetului 
de Stat cu suma de  ..... lei. 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Majorarea sumei pentru 
Primaria oraşului Broşteni, 
Judetul Suceava în vederea 
finanţării lucrărilor de 
investiţii la grădinita cu 
program prelungit. 
 
Asigurarea unui  sistem de 
educaţie performant, de nivel 

 

 86 



 87 

Autor: 
Senator PP-DD  
Steliana Vasilica MIRON 
 

european. 
. 
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