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ANEXA 3/15  
Ministerul  Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

 
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 nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 25000 mii lei 
pentru finanţare obiectiv Retea 
canalizare pluvial Trup Mamaia 
Nord din Oraş Năvodari, 
   JudetulConstanţa 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 25000 mii 
lei  

 

2.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 120 mii lei pentru 
finanţare obiectiv de investiţii - Asfaltat 
segmente de strazi zona Trup Mamaia 
Nord, Oras Navodari 
JudetulConstanta 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 120 mii 
lei 

 

3.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 4000 mii lei pentru 
finanţare obiectiv de 
investiţii pentru Reţea de apă şi 
canalizare Mamaia –Sat  
Oraş Năvodari, Judeţul 
Constanţa 

Autori: 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 4000 mii 
lei 
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Deputat Independent 
Tararache Mihai 

4.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 40000 mii lei 
pentru finanţare obiectiv de 
investiţii Retea apa si canalizare 
zona Trup Izolat Peninsula 
 Oraş Năvodari, 
Judeţul Constanţa  

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 40000 mii 
lei 

 

5.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 50000 mii lei 
pentru finanţare obiectiv de 
investiţii Trama stradala si 
asfaltare zona Peninsula cartier 
Calypso, Oraş Năvodari, Judeţul 
Constanţa 

 Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 50000 mii 
lei 

 

6.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 50000 mii lei 
pentru finanţare obiectiv Trama 
stradala si asfaltare zona 
Peninsula cartier Consasor, Oraş 
Năvodari, Judeţul Constanţa  

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 50000 mii 
lei 

 

7.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării Se alocă suma de 100 mii lei Sursa de finanţare:  
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Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

pentru finanţare Pavat trotuare si 
alee zona A1B – aleea Materna, 
Oraş Năvodari, Judeţul 
Constanţa  

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 100 mii 
lei 
 

8.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 20000 lei 
pentru finanţare Reţea canalizare 
zona lotizari, Oraş Năvodari, Judeţul 
Constanţa  

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 20000 lei  

 

9.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 10000 mii lei 
pentru finanţare obiectiv Retea 
canalizare menajera +pluvial pe 
str.Plopilor 
(segment);Linistii;Corbului;Nuferilor, 
Oraş Năvodari, 
Judeţul Constanţa 

 Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 10000 mii 
lei 

 

10.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 10000 mii lei 
pentru finanţare obiectiv Retea 
canalizare menajera+pluvial 
zona str.Eternitatii;Lacului;Prelungirea 
Recoltei;Rasaritului;Sibioarei;Clie 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 10000 mii 
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i;Tractorului;Lanului;Labirint;Loco 
motivei, Oraş Năvodari, 
Judeţul Constanţa 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

lei 

11.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 1000 mii lei 
pentru finanţare obiectiv Staţii de 
pompare pentru cartiere, Oraş 
Năvodari, Judeţul Constanţa 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 1000 mii 
lei 

 

12.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01  

Se alocă suma de 2100 mii lei 
pentru finanţare obiectiv Trama 
stradala Str.Campului,Oraş Năvodari, 
Judeţul Constanţa 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 2100 mii 
lei 

 

13.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 5000 mii lei 
pentru finanţare obiectiv Retea 
canalizare str.Linistii, 
Oraş Năvodari, Judeţul 
Constanţa 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 5000 mii 
lei 

 

14.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării Se alocă suma de 5000 mii lei Sursa de finanţare:  
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Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

pentru finanţare obiectiv Trama 
stradala si covor asfaltic 
str.Linistii, Oraş Năvodari, Judeţul 
Constanţa 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 5000 mii 
lei 

15.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 1200 mii lei 
pentru finanţare obiectiv Covor 
asfaltic str. Prelungirea Recoltei, Oraş 
Năvodari, Judeţul Constanţa 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 1200 mii 
lei 

 

16.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru finisare interioare la Casa de 
Cultura ,,Pontus Euxinus” ,Oras 
Navodari, JudetulConstanta 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 500 mii 
lei 

 

17.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 300 mii lei 
Covor asfaltic strada Nucilor 
Oras Navodari, 
Judetul Constanta 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 300 mii 
lei 

 

18.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării Se alocă suma de 5000 mii lei Sursa de finanţare:  
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Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Parcare Str.Sanatatii (intr 
str.Cabanei si Sanatatii), Oras Navodari 
Judetul Constanta 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 5000 mii 
lei 

19.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 200 mii lei 
Parcare strada Albinelor  la  Navodari 
Oras Navodari, 
Judetul Constanta 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 200 mii 
lei 

 

20.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 500 mii lei 
Amenajare platforma bloc A4 si Bloc 
turn, zona zero, Oras Navodari 
Judetul Constanta- 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 500 mii 
lei 

 

21.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 1160 mii lei 
Trotuare Trup Mamaia –Nord, 
Judetul Constanta- 
Oras Navodari 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 1160 mii 
lei 

 

22.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 200 mii lei 
Amenajat Strada D13 cu 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
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70.01 mobilier urban, Oras Navodari 
Judetul Constanta 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 200 mii 
lei 

23.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 200 mii lei 
Amenajat Strada D1, D12, D11 
cu mobilier urban, Oras Navodari 
Judetul Constanta 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 200 mii 
lei 

 

24.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 4100 mii lei 
Amenajare de drumuri extravilan 
- drumuri de acces la plaja  
Judetul Constanta- 
Comuna Corbu 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 4100 mii 
lei 

 

25.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 636 mii lei 
Amenajare drumuri intravilan – 6 
km 
Judetul Constanta- 
Comuna Corbu 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 636 mii 
lei 

 

26.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării Se alocă suma de 150 mii lei Forarea a Sursa de finanţare:  
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Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

doua puturi de apa – 
Corbu de Sus si Vadu 
Judetul Constanta- 
Comuna Corbu 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 150 mii 
lei 

27.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 200 mii lei 
Construirea unei remize PSI 
Judetul Constanta- 
Comuna Corbu 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 200 mii 
lei 

 

28.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 1000 mii lei 
Construirea unei sali de sport 
Judetul Constanta- 
Comuna Corbu 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 1000 mii 
lei 

 

29.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 220 mii lei 
Cofinantarea proiectului de 
eficientizare a consumului de 
energie termica la sediul 
primariei Corbu 
Judetul Constanta- 
Comuna Corbu 

Autori: 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 220 mii 
lei 
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Deputat Independent 
Tararache Mihai 

30.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 3000 mii lei 
Amenajare spaţii verzi, loc de 
joacă pentru copii 
Judetul Constanta- 
Comuna Lumina 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 3000 mii 
lei 

 

31.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 5000 mii lei 
Pietruire si asfaltare reţea de 
străzi - Lumin, Oituz, Sibioara 
Judetul Constanta- 
Comuna Lumina 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 5000 mii 
lei 

 

32.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 500 mii lei 
Extindere reţele de distribuţie 
gaze naturale  
Judetul Constanta- 
Comuna Lumina 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 500 mii 
lei 

 

33.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 1000 mii lei 
Înfiinţare reţele de distribuţie 
gaze naturale în satele Oituz şi 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
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Sibioara 
Judetul Constanta- 
Comuna Lumina 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 1000 mii 
lei 

34.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 11000 mii lei 
Construirea unei săli de sport în 
localitatea Lumina cu nivel de 
practica sportiva competitionala 
locala 
Judetul Constanta- 
Comuna Lumina 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 11000 mii 
lei 

 

35.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 1000 mii lei 
Extinderea sistemelor de 
electrificare in localităţile Oituz, 
Sibioara şi Lumina 
Judetul Constanta- 
Comuna Lumina 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 1000 mii 
lei 

 

36.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 9200 mii lei 
Canalizare menajera in 
localitatea Nicolae Balcescu 
Judetul Constanta- 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
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Comuna Nicolae Balcescu 
Autori: 

Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Publice cu suma de 9200 mii 
lei 

37.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 5800 mii lei 
Canalizare menajera in 
localitatea Dorobantu 
 Judetul Constanta- 
Comuna Nicolae Balcescu 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 5800 mii 
lei 

 

38.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 4500 mii lei pentru 
Extindere canalizare ape uzate 
Judetul Constanta- 
Comuna Fantanele 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 4500 mii 
lei 

 

39.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 3600 mii lei 
Retea distributie gaze naturale 
Judetul Constanta- 
Comuna Fantanele 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 3600 mii 
lei 

 

40.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 1350 lei 
Constructia unei sali de sport in 
cadrul scolii 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
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Judetul Constanta- 
Comuna Fantanele 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 1350 mii 
lei 

41.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 1350 mii lei 
Asfaltarea strazilor unde a fost 
realizat sistemul de canalizare 
Judetul Constanta- 
Comuna Fantanele 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 1350 mii 
lei 

 

42.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 4300 mii lei 
Construcţie sală de sport 
Judetul Constanta- 
Comuna Sacele 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 4300 mii 
lei 

 

43.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 637,516 mii lei 
construcţie baza 
sportivă cu teren de fotbal 
omologamil tip I 
Judetul Constanta- 
Comuna Sacele 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 637,516 
mii lei 

 



 13 

44.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 596,658 mii lei 
Proiect podeţe 
carosabile şi punţi pietonale în 
satele Săcele si Traian 
Judetul Constanta- 
Comuna Sacele 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 596,658 
mii lei 

 

45.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 300 mii lei 
Construire trotuare 
sat Istria si sat Nuntaşi 
Judetul Constanta- 
Comuna Istria 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 300 mii 
lei 

 

46.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 1000 mii lei 
Reparaţie drumuri în 
satele Mihai Viteazu si Sinoe 
Judetul Constanta- 
Comuna Mihai Viteazu 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 1000 mii 
lei 

 

47.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 15506,875 mii lei 
pentru finanţare modernizare drum de 
exploatare 
Judetul Constanta- 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
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Comuna Sacele 
Autori: 

Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Publice cu suma de 
15506,875  mii lei 

48.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 14738,280 mii lei 
Proiect drumuri intravilan 12 Km 
Judetul Constanta- 
Comuna Sacele 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 
14738,280 mii lei 

 

49.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 488,851 mii lei 
Pietruire drumuri de pământ în 
intravilanul comunei 
Judetul Constanta- 
Comuna Corbu 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 488,851 
mii lei 

 

50.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 4883,150 mii lei 
modernizare drumuri pentru asigurarea 
accesului public la expoziţiile 
agricole 
Judetul Constanta- 
Comuna Corbu 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 4883,150 
mii lei 

 

51.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării Se alocă suma de 295,796 mii lei Sursa de finanţare:  
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Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Alimentare cu 
apă zona Troiţă 
Judetul Constanta- 
Comuna Corbu 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 295,796 
mii lei 

52.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 10906,651 mii lei 
Proiect 
canalizare şi staţie de epurare 
Judetul Constanta- 
Comuna Sacele 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 
10906,651 mii lei 

 

53.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 394,245 mii lei 
Proiect alimentare cu 
energie electrică a cartierului 
destinat construirii de locuinţe 
pentru tineri şi case pentru 
specialişti (cf. Programului 
renaşterea satului românesc) 
Judetul Constanta- 
Comuna Sacele 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 394,245 
mii lei 

 

54.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 206,165 mii lei 
Eficientizare consum energie termică la 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
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70.01 staţia de deşeuri Corbu 
Judetul Constanta- 
Comuna Corbu 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 206,165 
mii lei 

55.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 589,752 mii lei 
Lucrări de amenajare 
peisageră, spaţiu verde şi 
imobilier urban în localităţile 
Săcele şi Traian 
Judetul Constanta- 
Comuna Sacele 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 589,752 
mii lei 

 

56.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 600 mii lei 
Refacere 
drumuri comunale sat Istria, 
Judetul Constanta- 
Comuna Istria 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 600 mii 
lei 

 

57.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 500 mii lei 
Refacere 
drumuri comunale sat Istria, 
Judetul Constanta- 
Comuna Istria 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 500 mii 
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Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

lei 

58.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
70.01 

Se alocă suma de 19305,090 mii lei 
pentru 
finanţare 
modernizări comuna: canalizare, 
refacere drumuri afectate de 
canalizare, 
construcţie after-school şi 
protejare situri 
arheologice în localitatea Săcele 
Judetul Constanta- 
Comuna Sacele 

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus 
al Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 
19305,090  mii lei 

 

59.   
Anexa 3/15, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, 
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală, Cap. 5001, Grupa 51, Titlul 6, 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, alin. 35 
Modernizarea Satului Românesc 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute, cu suma de 5.203 mii RON, 
pentru finanţarea obiectivului 
„Modernizare străzi, comuna Turcoaia”, 
jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL – Popa Octavian-
Marius 

 
Din cauza faptului că 
amplasarea comunei este în 
pantă, lipsa amenajării 
străzilor conduce la crearea 
unor rigole care au drept 
consecinţă afectarea comunei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
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60.   

Anexa 3/15, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, 
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală, Cap. 5001, Grupa 51, Titlul 6, 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, alin. 35 
Modernizarea Satului Românesc 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute, cu suma de 5.400 mii RON, 
pentru finanţarea obiectivului 
„Amenajare prin metode alternative a 
drumurilor de interes local, comuna 
Cerna”, jud. Tulcea – 10 km drum. 
 
Autor: Deputat PNL – Popa Octavian-
Marius 

 
Dat fiind faptul că deja este 
realizat stratul de piatră, iar 
stratul de uzură, făcut prin 
metode alternative, ar proteja 
investiţia, (altfel existând 
riscul ca în urma unor ploi 
torenţiale aceasta să fie 
compromisă) este imperios 
necesar realizarea acestui 
obiectiv. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

 

61.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 
Anexa 3/15/01, Capitol 5001/01-
cheltuieli curente 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 1.000.000 RON. 
 
Autor:  
Deputat PC Constantin Avram  

Se solicită această sumă în 
vederea începerii lucrărilor la 
proiectul “Modernizare drum 
communal D.C.-159”, sat 
Drăgugeşti, comuna Halegiu, 
judeţul Bacău. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
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62.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 
Anexa 3/15/02 
Capitol 7001, alineat 04, grupa 51 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma de 12 
270 260 lei 
 
Autor: 
Deputat PC Ioan Moldovan 

Se solicită această sumă în 
vederea  începerii lucrărilor 
de construcţie a blocului de 
locuinţe pentru tineri  ANL 
Str.Pacii, Turda , Judeţul Cluj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

63.   
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 
Anexa 3/15/02 
Capitol 7001, alineat 32, grupa 51 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma de 3 
896 470 lei 
 
Autor: 
Deputat PC Ioan Moldovan 

Se solicită această sumă în 
vederea  reabilitării blocului 
pentru locuinţe sociale  
Strada Vasile Goldis nr.2, 
Turda, Judeţul Cluj 

 

64.  Art.53/ 
Anexa3/15/01/ 
Capitol 7001/  
Subcapitol 01/ 
Paragraf 03/ 
Grupa 51/ 
Articol 02/ 
Alineat 37  
Subprogramul Infrastructura la nivel 
judetean 

Consolidarea Scolii Generale Dobreni, 
judetul Neamt 
 
Deputat Dragusanu Vasile Catalin – PC 
Senator Tapu-Nazare Eugen - PNL 

Datorita unor miscari ale 
terenului, fundatia estica a 
cladirii s-a scufundat, ceea ce 
a dus la deplasarea zidului 
estic.  
Au fost  evacuate clasele  de 
la etaj si parter din cauza 
pericolului prabusirii cladirii. 
In prezent copii fac cursuri 
intr-o sala improprie. 
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Valoare estimativa 350 mii 
lei se va obtine prin 
diminuarea corespunzatoare a 
fondurilor prevazute la  
Anexa3/15/01b/ 
Capitol 7001/  
Subcapitol 01/ 
Paragraf 03/ 
Grupa 51/ 
Articol 02/ 
Alineat 35  
Subprogramul Modernizarea 
satului romanesc, zona vizata 
beneficiind si de fondurile 
europene specifice masurii 
322 din PNDR, fonduri ce au 
trecut in subordinea 
ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 
 

65.  Art.53/ 
Anexa3/15/01/ 
Capitol 7001/  
Subcapitol 01/ 
Paragraf 03/ 
Grupa 51/ 
Articol 02/ 
Alineat 37  

Finalizare constructie Scoala Generala 
P+E +sala sport  in sat Gircina, comuna 
Gircina. 
Deputat Dragusanu Vasile Catalin – PC 
Senator Tapu-Nazare Eugen - PNL 

Investitia a fost inceputa in 
2008 cu fonduri 
guvernamentale si de atunci 
nu sau mai primit fonduri 
pentru finalizarea lucrarilor. 
Copii invata in doua serii, nu 
exista conditii igienico 
sanitare . 
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Subprogramul Infrastructura la nivel 
judetean 
 

Valoarea totala: 2998,24 mii 
lei. 
Realizat total 2008: 939,112 
mii lei. 
Diferenta de realizat: 
2059,128 mii lei. 
Valoare se va obtine prin 
diminuarea corespunzatoare a 
fondurilor prevazute la  
Anexa3/15/01b/ 
Capitol 7001/  
Subcapitol 01/ 
Paragraf 03/ 
Grupa 51/ 
Articol 02/ 
Alineat 35  
Subprogramul Modernizarea 
satului romanesc, zona vizata 
beneficiind si de fondurile 
europene specifice masurii 
322 din PNDR, fonduri ce au 
trecut in subordinea 
ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

66.  Art.53/ 
Anexa3/15/01/ 
Capitol 7001/  
Subcapitol 01/ 
Paragraf 03/ 

Alimentare cu apa potabila si canalizare 
pentru localitatea Bisericani, comuna 
Alexandru cel Bun. 
 
Deputat Dragusanu Vasile Catalin – PC 

La ora actuala localitatea 
Bisericani, in care se afla 
Spitalul de pneumoftizologie 
Bisericani, care prin 
specificul 
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Grupa 51/ 
Articol 02/ 
Alineat 35  
Subprogramul Modernizarea Satului 
Romanesc 
 

Senator Tapu-Nazare Eugen - PNL tratamentelor deserveste 18 
judete din Romania, nu are 
alimentare curenta cu apa 
potabila si nici sistem de 
canalizare centralizat. 
Localitatea are peste 2000 de 
locuitori. 
Valoare totala proiect: 
8644,39 mii lei 
Finantare necesara: 8212,17 
mii lei . 

67.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 32 Reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit 
 

Majorarea cu suma de  6.140 mii lei 
pentru reabilitarea termică a şapte 
blocuri de locuinţe din oraşul Târgu 
Lăpuş, judeţul Maramureş. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din oraşul Târgu 
Lăpuş, judeţul Maramureş 
există în derulare un proiect 
în acest sens. 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 
 

 

68.   
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 

 
Majorarea cu suma de 885 mii lei 

 
La primăria din localitatea 
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Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

pentru construire bază sportivă – 
stadion tip I în localitatea Săliştea, judeţ 
Maramureş. 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Săliştea, judeţul Maramureş 
s-a demarat un proiect de 
construire a unei  baze 
sportive. 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

69.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de 909 mii lei 
pentru construire bază sportivă 
multifuncţională model II în localitatea 
Săliştea, judeţ Maramureş. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din localitatea 
Săliştea, judeţul Maramureş 
s-a demarat un proiect de 
construire a unei baze 
sportive. 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
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miliarde lei 
70.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de 2.000 mii lei 
pentru construire sală Polivalentă în 
localitatea Tămaia, comuna Fărcaşa, 
judeţ Maramureş. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din comuna 
Fărcaşa, judeţul Maramureş 
s-a demarat un proiect de 
construire a unei săli 
Polivalente. 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

 

71.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de 807 mii lei 
pentru construire bază sportivă cu teren 
de fotbal în oraşul Târgu Lăpuş, judeţ 
Maramureş. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din oraşul Târgu 
Lăpuş, judeţul Maramureş s-a 
demarat un proiect de 
construire a unei baze 
sportive. Primăria nu dispune 
de resurse financiare 
suficiente 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
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din majorarea de impozite şi 
taxe estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

72.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de 1.100 mii lei 
pentru construire sală de sport în 
Răzoare, oraş Târgu Lăpuş, judeţ 
Maramureş. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din oraşul Târgu 
Lăpuş, judeţul Maramureş s-a 
demarat un proiect de 
construire a unei săli de sport. 
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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

 

73.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de 1.680 mii lei 
pentru construire centru de zi pentru 
bătrâni, loc. Săliştea, judeţ Maramureş. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 

La primăria din localitatea 
Săliştea, judeţul Maramureş 
s-a demarat un proiect în 
acest sens. Primăria nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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Deputaţilor urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea de impozite şi 
taxe estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

74.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul II Bunuri şi 
servicii/ Alin 03 Încălzit, iluminat şi 
forţa motrică 

Majorarea cu suma de 2.100 mii lei 
pentru extindere şi modernizare 
iluminat public, loc. Săliştea, judeţ 
Maramureş. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor  

La primăria din localitatea 
Săliştea, judeţul Maramureş 
s-a demarat un proiect în 
acest sens. 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

 

75.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul II Bunuri şi 
servicii/ Alin 03 Încălzit, iluminat şi 
forţa motrică 

Majorarea cu suma de 2.100 mii lei 
pentru extindere şi modernizare 
iluminat public, loc. Săliştea, judeţ 
Maramureş. 
 
 
 
 
 

La primăria din localitatea 
Săliştea, judeţul Maramureş 
s-a demarat un proiect în 
acest sens. Primăria nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor  

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea de impozite şi 
taxe estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

76.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul II Bunuri şi 
servicii/ Alin 03 Încălzit, iluminat şi 
forţa motrică 

Majorarea cu suma de 912 mii lei 
pentru extindere reţea electrică, loc. 
Săliştea de Sus, judeţ Maramureş. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor   

La primăria din localitatea 
Săliştea de Sus, judeţul 
Maramureş s-a demarat un 
proiect în acest sens. 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

 

77.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul II Bunuri şi 
servicii/ Alin 03 Încălzit, iluminat şi 
forţa motrică 

Majorarea cu suma de 745 mii lei 
pentru extindere reţea electrică, loc. 
Gârdani, judeţ Maramureş. 
 
 
 
 
 

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 
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Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor  

taxe estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

78.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul II Bunuri şi 
servicii/ Alin 03 Încălzit, iluminat şi 
forţa motrică 

Majorarea cu suma de 4.164 mii lei 
pentru extindere reţea electrică în 
zonele Cotroape, Prihod Ianca, loc. 
Săcel, judeţ Maramureş. 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

 

79.   
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

 
Majorarea cu suma de 13.964 mii lei 
pentru construirea unei reţele de 
canalizare în localitatea Săliştea, judeţul 
Maramureş. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor  

 
La primăria din localitatea 
Săliştea, judeţul Maramureş, 
există în derulare un proiect 
de construire a reţelei de 
canalizare. 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 
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taxe estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

80.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de 1.112 mii lei 
pentru reabilitarea reţelei de alimentare 
cu apă potabilă din localitatea Săliştea, 
judeţul Maramureş. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din localitatea 
Săliştea, judeţul Maramureş, 
există în derulare un proiect 
de reabilitare a reţelei de 
alimentare cu apă potabilă. 
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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

 

81.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de 6.000 mii lei 
pentru alimentare cu apă comuna 
Coroieni, judeţul Maramureş. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 

La primăria din comuna 
Coroieni, judeţul Maramureş, 
există în derulare un proiect 
însă primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

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

82.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de 370 mii lei 
pentru alimentare cu apă potabilă, 
construire reţea de canalizare şi de 
epurare a apelor menajere, loc. Cupşeni, 
judeţul Maramureş. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor  

Primăria nu dispune de 
resurse suficiente. 
 
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 
 

 

83.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de 4.000 mii lei 
pentru alimentare cu apă comuna 
Deseşti, judeţul Maramureş. 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din comuna 
Deseşti, judeţul Maramureş, 
există în derulare un proiect 
însă primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
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din majorarea de impozite şi 
taxe estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

84.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de 6.338 mii lei 
pentru extinderea reţelei de canalizare 
din comuna Gârdani, judeţul 
Maramureş. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Primăria nu dispune de 
resurse suficiente. 
 
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 

 

85.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de 1.080 mii lei 
pentru suplimentare alimentare cu apă 
comuna Gârdani, judeţul Maramureş. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din comuna 
Gârdani, judeţul Maramureş, 
există în derulare un proiect 
însă 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
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miliarde lei 
86.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de 6.000 mii lei 
pentru construirea reţelei de canalizare 
şi a unei staţii de epurare a apei în loc. 
Petrova, judeţul Maramureş. 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din localitatea 
Petrova, judeţul Maramureş, 
există în derulare un proiect 
încă din 2010 însă 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

 

87.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de 23.909 mii lei 
pentru sistemul de alimentare cu apă, 
reţeaua de canalizare şi staţia de 
epurare, loc. Săcel,  judeţul Maramureş. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din localitatea 
Săcel, judeţul Maramureş, 
există în derulare un proiect 
însă 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
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miliarde lei 
88.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de 3.774 mii lei 
pentru alimentare cu apă a comunei 
Sarasău, judeţul Maramureş. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Primăria nu dispune de 
resurse suficiente. 
 
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 

 

89.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de 2.662 mii lei 
pentru realizarea unei staţii de epurare a 
apelor uzate din oraş Târgu Lăpuş, 
judeţul Maramureş. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din oraşul Târgu 
Lăpuş, judeţul Maramureş, 
există în derulare un proiect 
însă 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

 

90.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 

Majorarea cu suma de 1.786 mii lei 
pentru reabilitarea şi extinderea staţiei 
de tratare a  apelor din oraşul Târgu 

Primăria nu dispune de 
resurse suficiente. 
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dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Lăpuş, judeţul Maramureş. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor  

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 

91.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de 1.600 mii lei 
pentru alimentarea cu apă şi construirea 
reţelei de canalizare în comuna 
Cicărlău, judeţul Maramureş. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Primăria nu dispune de 
resurse suficiente. 
 
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 

 

92.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de 1.427 mii lei 
pentru alimentarea cu apă în comuna 
Fărcaşa, judeţul Maramureş. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 

La primăria din comuna 
Fărcaşa, judeţul Maramureş, 
există în derulare un proiect 
însă primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
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Deputaţilor din majorarea de impozite şi 
taxe estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

93.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de 11.632 mii lei 
pentru reabilitarea reţelei de apă 
potabilă din comuna Siseşti, judeţul 
Maramureş. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din comuna 
Siseşti, judeţul Maramureş, 
există în derulare un proiect 
însă 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

 

94.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de 5.391 mii lei 
pentru reabilitarea reţelei de canalizare 
menajeră din comuna Siseşti, judeţul 
Maramureş. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 

La primăria din comuna 
Siseşti, judeţul Maramureş, 
există în derulare un proiect 
însă 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 
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Deputaţilor taxe estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

95.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de 1.500 mii lei 
pentru reţeaua de canalizare şi staţia de 
epurare din comuna Rozavlea, judeţul 
Maramureş. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din comuna 
Rozavlea, judeţul Maramureş, 
există în derulare un proiect 
însă 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

 

96.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de 9.567 mii lei 
pentru reţeaua de canalizare, staţie de 
epurare ape uzate şi înfiinţare sistem de 
alimentare cu apă potabilă, judeţul 
Maramureş. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul parlamentar PDL din Camera 

Există în derulare un proiect 
însă 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 
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Deputaţilor 
97.   

Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 26 Sprijin financiar pentru 
construirea de locuinţe, reabilitare, 
consolidare şi extinderea locuinţelor 
existente 
 

 
Majorarea cu suma de  6.140 mii lei 
pentru reabilitare locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii ANL din oraşul 
Târgu Lăpuş, judeţul Maramureş. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

 
La primăria din oraşul Târgu 
Lăpuş, judeţul Maramureş 
există în derulare un proiect 
în acest sens. 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

 

98.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 26 Sprijin financiar pentru 
construirea de locuinţe, reabilitare, 
consolidare şi extinderea locuinţelor 
existente 
 

Majorarea cu suma de  628 mii lei 
pentru reabilitarea şi mansardare 
REMIZA PSI, str. Doinei nr. 4, din 
oraşul Târgu Lăpuş, judeţul Maramureş. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din oraşul Târgu 
Lăpuş, judeţul Maramureş 
există în derulare un proiect 
în acest sens. 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 
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 taxe estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

99.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 26 Sprijin financiar pentru 
construirea de locuinţe, reabilitare, 
consolidare şi extinderea locuinţelor 
existente 
 

Majorarea cu suma de  980 mii lei 
pentru amenajare incintă, împrejmuire, 
branşamente utilităţi blocuri ANL din 
comuna Fărcaşa, judeţul Maramureş. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

La primăria din comuna 
Fărcaşa, judeţul Maramureş 
există în derulare un proiect 
în acest sens. 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

 

100. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 26 Sprijin financiar pentru 
construirea de locuinţe, reabilitare, 
consolidare şi extinderea locuinţelor 
existente 
 

Majorarea cu suma de  10.172 lei pentru 
complex de locuinţe şi centru social 
Arieşului, judeţul Maramureş. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 

A fost realizat studiul de 
fezabilitate însă 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 
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Deputaţilor 
 

taxe estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

101. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 26 Sprijin financiar pentru 
construirea de locuinţe, reabilitare, 
consolidare şi extinderea locuinţelor 
existente 
 

Majorarea cu suma de  3.449 mii lei 
pentru reabilitarea blocului de locuinţe 
sociale de pe str. Melodiei nr.4, oraş 
Baia Mare, judeţul Maramureş. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

A fost realizat proiectul 
tehnic însă 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

 

102. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 26 Sprijin financiar pentru 
construirea de locuinţe, reabilitare, 
consolidare şi extinderea locuinţelor 
existente 
 

Majorarea cu suma de  6.795 mii lei 
pentru reabilitarea blocului de locuinţe 
de pe str. Horea 46 B, oraş Baia Mare, 
judeţul Maramureş. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

A fost realizat proiectul 
tehnic însă 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 
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103. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 03 Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Majorarea cu suma de  1.176 mii lei 
pentru pentru construire strada Iza, loc. 
Săliştea de Sus, judeţ Maramureş. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din localitatea 
Săliştea, judeţul Maramureş 
există în derulare un proiect 
în acest sens. 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

 

104. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 03 Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Majorarea cu suma de  3.233 mii lei 
pentru pentru modernizare strada 
Buleasa, loc. Săliştea de Sus, judeţ 
Maramureş. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din localitatea 
Săliştea, judeţul Maramureş 
există în derulare un proiect 
în acest sens. 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 
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105. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 03 Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Majorarea cu suma de  1.944 mii lei 
pentru  pietruire şi asfaltare DC20, loc. 
Săliştea de Sus, judeţ Maramureş. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamen tar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din localitatea 
Săliştea, judeţul Maramureş 
există în derulare un proiect 
în acest sens. 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

 

106. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 03 Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Majorarea cu suma de  1.859 mii lei 
pentru pentru reabilitare uliţa Mara, 
comuna Deseşti, judeţ Maramureş. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din comuna 
Deseşti, judeţul Maramureş 
există în derulare un proiect 
în acest sens. 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 
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107. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 03 Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Majorarea cu suma de  1.859 mii lei  
pentru reabilitare uliţa Deseşti, comuna 
Deseşti, judeţ Maramureş. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din comuna 
Deseşti, judeţul Maramureş 
există în derulare un proiect 
în acest sens. 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

 

108. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 03 Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Majorarea cu suma de  875 mii lei  
pentru reabilitare străzi, comuna 
Gârdani, judeţ Maramureş. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din comuna 
Gârdani, judeţul Maramureş 
există în derulare un proiect 
în acest sens. 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
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miliarde lei 
109. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 03 Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Majorarea cu suma de 31.931   mii lei  
pentru reabilitare străzilor Europa şi 
Dumbrava, oraş Baia Mare, judeţ 
Maramureş. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria oraşului Baia 
Mare există studiul de 
fezabilitate şi proiectul 
tehnic. 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

 

110. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 03 Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Majorarea cu suma de  1.105 mii lei 
pentru reabilitare drumuri locale, loc. 
Dumbrava, judeţ Maramureş. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din localitatea 
Dumbrava, judeţul 
Maramureş există în derulare 
un proiect în acest sens. 
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 Ministerul 
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Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

111. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 03 Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Majorarea cu suma de  1.105 mii lei  
pentru reabilitare drumuri locale, loc. 
Rohia, judeţ Maramureş. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din localitatea 
Rohia, judeţul Maramureş 
există în derulare un proiect 
în acest sens. 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

 

112. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 03 Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Majorarea cu suma de  1.105 mii lei 
pentru reabilitare drumuri locale, loc. 
Boiereni, judeţ Maramureş. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din localitatea 
Boiereni, judeţul Maramureş 
există în derulare un proiect 
în acest sens. 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 
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taxe estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

113. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 03 Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Majorarea cu suma de  1.105 mii lei  
pentru reabilitare drumuri locale, loc. 
Cufoaia, judeţ Maramureş. 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din localitatea 
Cufoaia, judeţul Maramureş 
există în derulare un proiect 
în acest sens. 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

 

114. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 03 Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Majorarea cu suma de  1.105 mii lei  
pentru reabilitare drumuri locale, loc. 
Dămăcuşeni, judeţ Maramureş. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din localitatea 
Dămăcuşeni, judeţul 
Maramureş există în derulare 
un proiect în acest sens. 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
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din majorarea de impozite şi 
taxe estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

115. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 03 Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Majorarea cu suma de  1.105 mii lei 
pentru reabilitare drumuri locale, loc. 
Rogoz, judeţ Maramureş. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din localitatea 
Rogoz, judeţul Maramureş 
există în derulare un proiect 
în acest sens. 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

 

116. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 03 Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Majorarea cu suma de  1.105 mii lei  
pentru reabilitare drumuri locale, loc. 
Stoiceni, judeţ Maramureş. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din localitatea 
Stoiceni, judeţul Maramureş 
există în derulare un proiect 
în acest sens. Primăria nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente. 
 
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 

117. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 03 Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Majorarea cu suma de  1.105 mii lei  
pentru reabilitare drumuri locale, loc. 
Fântânele, judeţ Maramureş. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din localitatea 
Fântânele, judeţul Maramureş 
există în derulare un proiect 
în acest sens. 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

 

118. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 03 Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Majorarea cu suma de  1.105 mii lei  
pentru asfaltare drumuri locale, comuna 
Rozavlea, judeţ Maramureş. 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din comuna 
Rozavlea, judeţul Maramureş 
există în derulare un proiect 
în acest sens. Primăria nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea de impozite şi 
taxe estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

119. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 03 Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Majorarea cu suma de  7.585 mii lei  
pentru modernizare drumuri locale, 
comuna Fărcaşa, judeţ Maramureş. 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din comuna 
Fărcaşa, judeţul Maramureş 
există în derulare un proiect 
în acest sens. 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

 

120. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 03 Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 

Majorarea cu suma de  9.000 mii lei  
pentru asfaltare drum comunal 100 şi 
101, comuna Cicărlău, judeţ 
Maramureş. 
 
 
 
 

La primăria din comuna 
Cicărlău, judeţul Maramureş 
există în derulare un proiect 
în acest sens. Primăria nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
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local clasate Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

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 

121. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 03 Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Majorarea cu suma de  8.937 mii lei  
pentru modernizare străzi din  oraşul 
Târgu Lăpuş, judeţ Maramureş. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din oraşul Târgu 
Lăpuş, judeţul Maramureş 
există în derulare un proiect 
în acest sens. 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

 

122. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 03 Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 

Majorarea cu suma de  2.135 mii lei  
pentru asfaltarea străzii Păduri din  
comuna Sarasău, judeţ Maramureş. 
 
 
 
 

La primăria din comuna 
Sarasău, judeţul Maramureş 
există în derulare un proiect 
în acest sens. Primăria nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente. 
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si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

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 
 

123. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 03 Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Majorarea cu suma de  5.400 mii lei  
pentru pietruirea a 6 drumuri de 
exploatare agricolă în L de 14 km, 
Târgu Lâpuş, judeţ Maramureş. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din Târgu Lăpuş, 
judeţul Maramureş există în 
derulare un proiect în acest 
sens. 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

 

124. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 03 Subprogramul pentru 

Majorarea cu suma de  1.600 mii lei  
pentru modernizarea DC 17 Salta, 
comuna Rozavlea, judeţ Maramureş. 
 
 
 

La primăria din comuna 
Rozavlea, judeţul Maramureş 
există în derulare un proiect 
în acest sens. Primăria nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente. 
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pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

 
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 

125. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 03 Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Majorarea cu suma de  1.000 mii lei  
pentru modernizarea DC 60 Lăpuş - 
Groşii Ţibleşului, comuna Groşii 
Ţibleşului, judeţ Maramureş. 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din comuna 
Groşii Ţibleşului, judeţul 
Maramureş există în derulare 
un proiect în acest sens. 
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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

 

126. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

Majorarea cu suma de  1.600 mii lei  
pentru modernizarea DC 21 Valea 
Spinului, comuna Rozavlea, judeţ 
Maramureş. 
 

La primăria din comuna 
Rozavlea, judeţul Maramureş 
există în derulare un proiect 
în acest sens. Primăria nu 
dispune de resurse financiare 
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publice/Alin 03 Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

suficiente. 
 
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 

127. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 03 Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Majorarea cu suma de  1.500 mii lei  
pentru modernizarea DC 19 Botiza - 
Groşii Ţibleşului, comuna Groşii 
Ţibleşului, judeţ Maramureş. 
 
 
 
Autorul amendamentului: Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din comuna 
Groşii Ţibleşului, judeţul 
Maramureş există în derulare 
un proiect în acest sens. 
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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

 

128. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 

 
Majorarea cu suma de 56000 mii lei 
pentru  finanţarea unor lucrări de 
construire a bazinului de înot olimpic de 

 
La primăria municipiului 
Timişoara,judeţul Timiş s-au 
primit cereri pentru finanţarea 
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între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

pe bd. Iosif Bulbuca Timişoara. 
 
 
Autori :  
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean Deputat PDL 
Grupul Parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor  
 

unor lucrări de construcţie a 
unui bazin de înot olimpic. 
Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
 
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 

129. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

 Majorarea  cu suma de 20250 mii lei 
pentru construcţia sălii polivalente cu 
14.000 de locuri (pentru găzduirea 
Campionatului European de Baschet 
Feminin in 2015) Timişoara. 
 
Autori :  
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean Deputat PDL 
Grupul Parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor  
 
 

 
La primăria municipiului 
Timişoara, judeţul Timiş, s-a 
depus cererea de construcţie a  
unei săli polivalente cu 14000 
de locuri. 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
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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 

130. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 32 Reabilitarea termică a 
clădirilor  
 

Majorarea cu suma de 382500 mii lei 
pentru reabilitarea termică a clădirilor 
printr-un program naţional de finanţare 
 
 
Autori :  
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean Deputat PDL 
Grupul Parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor  
 
  

 
La primăria municipiului 
Timişoara, judeţul Timiş s-au 
primit cereri pentru 
reabilitarea termică a 
clădirilor. 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că 
primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
 
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 
 

 

131. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării Majorare  cu suma de  400 mii lei Primăria nu dispune de  
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Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
  

pentru asfaltare drum comunal Bradu – 
Oarja în Comuna Bradu, Judeţul Argeş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului:  
Deputat PDL Teodorescu Cătălin Florin 
Grup Parlamentar PDL 
 

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

132. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorare cu suma de 720 mii  lei pentru 
asfaltare drum comunal în localitatea 
Bradu  judeţul Argeş . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat PDL 
Teodorescu Cătălin Florin 
Grup Parlamentar PDL 

Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de către 
Ministerul Finanţelor Publice 
la  5.000.000 mii lei. 
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133.  

Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

 
Majorare cu suma de  750 mii lei pentru 
alimentarea cu apă a comunei Oarja 
judeţul Argeş . 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat PDL 
Teodorescu Cătălin Florin 
Grup Parlamentar PDL 
 

 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de către 
Ministerul Finanţelor Publice 
la  5.000.000 mii lei. 
 
 

 

134.  
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

 
Majorare cu suma de  600 mii lei pentru 
asfaltarea drumurilor comunale în 
localitatea Oarja judeţul Argeş . 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat PDL 
Teodorescu Cătălin Florin 
Grup Parlamentar PDL 
 

 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de către 
Ministerul Finanţelor Publice 
la  5.000.000 mii lei. 
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135.  

Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 
 

 
Majorare cu suma de  550 mii lei pentru 
pentru realizarea canalizării în comună 
Oarja din Judeţul Argeş 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat PDL 
Teodorescu Cătălin Florin 
Grup Parlamentar PDL 
 

Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de către 
Ministerul Finanţelor Publice 
la  5.000.000 mii lei. 
 

 

136. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 

Majorare cu suma de 350 mii lei pentru 
asfaltarea comunei Poienarii de Muscel 
din judeţul Argeş pe o distanţă de 5 km. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat PDL 
Teodorescu Cătălin Florin 
Grup Parlamentar PDL 
 

Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente.  
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de către 
Ministerul Finanţelor Publice 
la  5.000.000 mii lei. 
 
 

 

137.  Majorarea cu suma de 50 mii lei pentru   
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Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
/Capitol 7001 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice/ 
alin 37 / Subprogramul infrastructură la 
nivel judeţean /Capitol 7001 Locuinţe, 
servicii şi dezvoltare publică/Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ alin 37 / 
Subprogramul infrastructură la nivel 
judeţean 

finalizare constructie dispensar în 
comuna Poienarii de Muscel din judeţul 
Argeş 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat PDL 
Teodorescu Cătălin Florin 
Grup Parlamentar PDL 
 

Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de către 
Ministerul Finanţelor Publice 
la  5.000.000 mii lei. 
 
 

138. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 

Majorarea cu suma de 25 mii lei pentru 
finalizare construcţie pod în comuna 
Poienarii de Muscel din judeţul Argeş 
 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat PDL 
Teodorescu Cătălin Florin 
Grup Parlamentar PDL 
 

Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de către 
Ministerul Finanţelor Publice 
la  5.000.000 mii lei. 
 
 

 

139. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
/Capitol 7001 Locuinţe, servicii şi 

Majorarea cu suma de 50 mii lei pentru 
finalizare  construcţie dispensar din 
satul Jugur, comuna Poienarii de 

Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
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dezvoltare publică/Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice/ 
alin 37 / Subprogramul infrastructură la 
nivel judeţean  
 

Muscel, Judeţul Argeş. 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat PDL 
Teodorescu Cătălin Florin 
Grup Parlamentar PDL 
 

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

140. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 
 

Majorarea cu suma de 30 mii lei pentru 
proiectul de captare apă in satul Valea 
Iederii din comuna Poienarii de Muscel 
Judeţul Argeş. 
 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat PDL 
Teodorescu Cătălin Florin 
Grup Parlamentar PDL 
 

Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de către 
Ministerul Finanţelor Publice 
la  5.000.000 mii lei. 
 
 

 

141. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 

Majorarea cu suma de 140 mii lei 
pentru alimentarea cu apă a comunei 
Valea Mare Pravăţ  din judeţul Argeş. 
 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat PDL 

Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
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Teodorescu Cătălin Florin 
Grup Parlamentar PDL 
 

din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de către 
Ministerul Finanţelor Publice 
la  5.000.000 mii lei. 
 
 
 

142. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de 40  mii lei pentru 
finalizarea construcţiei sălii de sport a 
şcolii din comuna Valea Mare Pravăţ 
din judeţul Argeş. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat PDL 
Teodorescu Cătălin Florin 
Grup Parlamentar PDL 

 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de către 
Ministerul Finanţelor Publice 
la  5.000.000 mii lei. 
 
 

 

143. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 1,7 milioane mii  
lei pentru asfaltare drum comunal în 
satul Bilceşti, pe un tronson de 3 km în 
comuna Valea Mare Pravăţ din Judeţul 
Argeş 
 
 
 

Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
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 Autorul amendamentului: Deputat PDL 
Teodorescu Cătălin Florin 
Grup Parlamentar PDL 
 

taxelor estimate de către 
Ministerul Finanţelor Publice 
la  5.000.000 mii lei. 

144. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 
 

Majorarea cu suma de 230 mii lei 
pentru alimentarea cu apă a satelor 
Lăngeşti, Lişteni şi Unguieni din 
comuna Lunca Corbului din judeţul 
Argeş. 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat PDL 
Teodorescu Cătălin Florin 
Grup Parlamentar PDL 
 

Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de către 
Ministerul Finanţelor Publice 
la  5.000.000 mii lei. 
 

 

145. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
/Capitol 7001 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice/ 
alin 37 / Subprogramul infrastructură la 
nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 36 mii lei pentru 
finalizare construcţie punct sanitar din 
comuna Lunca Corbului din judeţul 
Argeş. Proiectul se află în derulare din 
fonduri proprii şi din sponsorizare 
Consiliul Judeţean Argeş. 
 
Autorul amendamentului: Deputat PDL 
Teodorescu Cătălin Florin 
Grup Parlamentar PDL 
 

Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
   
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de către 
Ministerul Finanţelor Publice 
la  5.000.000 mii lei. 

 

146. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Majorarea cu suma de 130 mii lei 
pentru reabiliatrea drumului DC152 din 

Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
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Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 

comuna Lunca Corbului din judeţul 
Argeş. Proiectul a fost început în anul 
2007 în parteneriat cu Consiliul 
Judeţean Argeş, contractul dintre aceştia 
nefiind respectat. 
 
Autorul amendamentului: Deputat PDL 
Teodorescu Cătălin Florin 
Grup Parlamentar PDL 

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

147. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 
 

Majorarea cu suma de 15 mii lei pentru 
finalizare construcţie sala de sport a 
şcolii din comuna Lunca Corbului din 
judeţul Argeş. 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat PDL 
Teodorescu Cătălin Florin 
Grup Parlamentar PDL 
 

Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de către 
Ministerul Finanţelor Publice 
la  5.000.000 mii lei. 

 

148. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 140 mii lei 
pentru sistemul de canalizare din 
comuna Vedea  judeţul Argeş. 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat PDL 
Teodorescu Cătălin Florin 
Grup Parlamentar PDL 
 

Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de către 
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Ministerul Finanţelor Publice 
la  5.000.000 mii lei. 
 

149. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 26 Sprijin financiar pentru 
construirea de locuinţe, reabilitare, 
consolidare şi extinderea locuinţelor 
existente 
 
 

Majorarea cu suma de 100 mii lei 
pentru finalizare construcţie sediul 
Primărie din comuna Vedea judeţul 
Argeş. Proiect început  în anul 2009 din 
fonduri proprii. Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
 
Autorul amendamentului: Deputat PDL 
Teodorescu Cătălin Florin 
Grup Parlamentar PDL 
 

Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de către 
Ministerul Finanţelor Publice 
la  5.000.000 mii lei. 

 

150. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 

Majorarea cu suma de 1500 mii lei 
pentru asfaltare drum din comuna 
Vedea, judeţul Argeş pe o porţiune de 
21 km. 
 
Autorul amendamentului: Deputat PDL 
Teodorescu Cătălin Florin 
Grup Parlamentar PDL 
 

Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de către 
Ministerul Finanţelor Publice 
la  5.000.000 mii lei. 
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151. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 

Majorarea cu suma de 450 mii lei 
pentru asfaltare drum pe o porţiune de 8 
km din comuna Vedea, judeţul Argeş. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat PDL 
Teodorescu Cătălin Florin 
Grup Parlamentar PDL 
 

Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de către 
Ministerul Finanţelor Publice 
la  5.000.000 mii lei. 

 

152. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 

Majorarea cu suma de 140 mii lei 
pentru reabilitare şcoală din comuna 
Poienarii de Argeş, judeţul Argeş. 
 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat PDL 
Teodorescu Cătălin Florin 
Grup Parlamentar PDL 
 

Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de către 
Ministerul Finanţelor Publice 
la  5.000.000 mii lei. 
 
 

 

153. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 

Majorarea cu suma de 570 mii lei 
pentru reabilitare drum pe o distanţa de 
15 km din comuna Poienarii de Argeş, 
judeţul Argeş. 
 

Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 

 
 
Autorul amendamentului: Deputat PDL 
Teodorescu Cătălin Florin 
Grup Parlamentar PDL 
 

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

154. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 
 

Majorarea cu suma de 1320 mii lei 
pentru sistem de canalizare din comuna  
Poienarii de Argeş, judeţul Argeş 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat PDL 
Teodorescu Cătălin Florin 
Grup Parlamentar PDL 
 

Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de către 
Ministerul Finanţelor Publice 
la  5.000.000 mii lei. 

 

155. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 
 
 

Majorarea cu suma de 240 mii lei 
pentru sistem de alimentare cu apă a 
satelor Corbşori, Stăneşti şi Poduri din 
comuna primăria Corbi, judeţul Argeş. 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat PDL 
Teodorescu Cătălin Florin 
Grup Parlamentar PDL 
 

Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de către 
Ministerul Finanţelor Publice 
la  5.000.000 mii lei 

 

156. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării Majorarea cu suma de 300 mii lei Primăria nu dispune de  
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Regionale şi Administraţiei Publice 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 

pentru finalizare DC 258 Muşăteşti - 
Cerbureni si DC 259 Ungureni - 
Borovineşti în comuna Valea Iaşului din 
judeţul Argeş, pe o distanţă de 4 km. 
 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat PDL 
Teodorescu Cătălin Florin 
Grup Parlamentar PDL 
 

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

157. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 200 mii lei 
pentru finalizare sistemului de 
canalizare în comuna Valea Iaşului din 
judeţul Argeş. 
 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat PDL 
Teodorescu Cătălin Florin 
Grup Parlamentar PDL 

Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de către 
Ministerul Finanţelor Publice 
la  5.000.000 mii lei. 

 

158. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 

Majorare cu suma de 800 mii  lei pentru 
demararea lucrărilor de construcţie 
pentru Cămin Cultural din comuna 
Poienarii de Muscel, judeţul Argeş. 
 
 
 

Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
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Autorul amendamentului: Deputat PDL 
Teodorescu Cătălin Florin 
Grup Parlamentar PDL 

din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de către 
Ministerul Finanţelor Publice 
la  5.000.000 mii lei. 

159. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 2.000 mii  lei pentru asfaltare 
şi modernizare a 4,5 km străzi auxiliare  
Oraşul Găeşti ,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
asfaltare şi modernizare a 4,5 
km străzi auxiliare, întrucât 
există străzi neasfaltate în 
oraşul Găeşti, iar bugetul 
local nu poate suporta această 
investiţie. Investiţia este 
necesară pentru dezvoltarea 
economică şi socială a 
oraşului. 
 
 
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 

 

160. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1.700 mii lei pentru obiectivul 
„Canalizare şi epurare ape uzate 
menajere în comuna Petreşti”  
Comuna Petreşti ,  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea obiectivului 
„Canalizare şi epurare ape 
uzate menajere în comuna 
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Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Petreşti” , având în vedere că 
acesta se află într-un stadiu 
avansat de execuţie, 
nefinanţarea lui putând duce 
la degradarea lucrărilor 
efectuate şi la 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 
 

161. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 356 mii  lei pentru finalizarea 
obiectivului „Bază sportivă” în comuna 
Petreşti  
Comuna Petreşti ,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea obiectivului „Bază 
sportivă în comuna Petreşti” , 
având în vedere că acesta se 
află într-un stadiu avansat de 
execuţie, nefinanţarea lui 
putând duce la degradarea 
lucrărilor efectuate şi la 
pierderi materiale însemnate. 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
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veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MF la 5 
miliarde lei 
 

162. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 13.500 mii  lei pentru 
demararea obiectivului de investiţii 
„Canalizare şi staţie de epurare a apelor 
uzate menajere”  în comuna Vişina (36 
km)  
Comuna Vişina ,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demarea obiectivului de 
investiţii „Canalizare şi staţie 
de epurare a apelor uzate 
menajere”  în comuna Vişina 
(36 km).  Investiţia este 
necesară pentru ridicarea 
nivelului de trai al populaţiei 
şi pentru atragerea 
investiţiilor în localitate. 
 
 
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 
 

 

163. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Se propune suplimentarea bugetului cu Se solicită admiterea  



 70 

Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

suma de 8.470 mii lei pentru obiectivul 
de investiţii „Modernizare şi asfaltare 
drumuri comunale”  în comuna Răscăeţi 
(15 km)  
Comuna Răscăeţi,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

amendamentului pentru 
demarea obiectivului de 
investiţii „Modernizare şi 
asfaltare drumuri comunale”  
în comuna Răscăeţi (15 km). 
Investiţia este necesară pentru 
ridicarea nivelului de trai al 
populaţiei şi pentru atragerea 
investiţiilor în localitate. 
 
 
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 
 

164. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 490 mii lei pentru obiectivul de 
investiţii „Extinderea reţelelor de apă şi 
canalizare în satul Vultureanca” 
Comuna Răscăeţi,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
obiectivul de investiţii 
„Extinderea reţelelor de apă 
şi canalizare în satul 
Vultureanca”  din comuna 
Răscăeţi. Investiţia este 
necesară pentru ridicarea 
nivelului de trai al populaţiei 
şi pentru atragerea 
investiţiilor în localitate. 
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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 
 

165. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 400 mii lei pentru continuarera 
obiectivului de investiţii „Extinderea 
reţelei de canalizare în satul Şelaru” 
Comuna Şelaru,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii „Extinderea reţelei 
de canalizare în comuna 
Şelaru”. Investiţia se află în 
derulare, iar lipsa de finanţare 
ar duce la degradarea 
lucrărilor existente şi la 
pierderi financiare 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 
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166. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 200 mii  lei pentru continuarea 
obiectivului de investiţii „Extinderea 
reţelei de canalizare în satele Fierbinţi şi 
Glogoveanu” 
Comuna Şelaru,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii „Extinderea reţelei 
de canalizare în satele 
Fierbinţi şi Glogoveanu, 
comuna Şelaru”. Investiţia se 
află în derulare, iar lipsa de 
finanţare ar duce la 
degradarea lucrărilor 
existente şi la pierderi 
financiare 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 
 

 

167. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 2.500 mii  lei pentru asfaltare 5 
km drumuri comunale  sat Glogoveanu 
Comuna Şelaru,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii „Asfaltare 5 km de 
drumuri comunale”sat 
Glogoveanu, în comuna 
Şelaru. Investiţia este 
necesară pentru ridicarea 
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Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

nivelului de trai al populaţiei 
şi pentru atragerea 
investiţiilor în zonă. 
 
 
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 
 

168. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 2.500 mii  lei pentru asfaltare 5 
km drumuri comunale în satul Fierbinţi 
Comuna Şelaru,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii „Asfaltare 5 km de 
drumuri comunale” în satul 
Fierbinţi comuna Şelaru. 
Investiţia este necesară pentru 
ridicarea nivelului de trai al 
populaţiei şi pentru atragerea 
investiţiilor în zonă. 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
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taxelor estimate de MF la 5 
miliarde lei 
 

169. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 3.000 mii  lei pentru obiectivul 
de investiţii „Extinderea reţelei de 
canalizare” 
Comuna Morteni,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii „Extinderea reţelei 
de canalizare” în comuna 
Morteni. Investiţia este 
necesară pentru ridicarea 
nivelului de trai al populaţiei 
şi pentru atragerea 
investiţiilor în zonă. 
 
 
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 
 

 

170. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1.000 mii  lei pentru obiectivul 
de investiţii „Asfaltare şi modernizare 2 
km drumuri comunale” 
Comuna Morteni,  
Judeţul Dâmboviţa 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii „Asfaltare şi 
modernizare 2 km drumuri 
comunale” în comuna 
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Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Morteni. Investiţia este 
necesară pentru ridicarea 
nivelului de trai al populaţiei 
şi pentru atragerea 
investiţiilor în zonă şi nu 
poate fi suportată de bugetul 
local în următorii ani. 
 
 
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 
 

171. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 2.500 mii  lei pentru obiectivul 
de investiţii „Asfaltare şi modernizare 
3,8 km drumuri comunale Croitori – 
Hanu lui Pală” 
Comuna Ulieşti,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii „Asfaltare şi 
modernizare 3,8 km drumuri 
comunale Croitori – Hanu lui 
Pală” în comuna Ulieşti. 
Investiţia este necesară pentru 
ridicarea nivelului de trai al 
populaţiei şi pentru atragerea 
investiţiilor în zonă şi nu 
poate fi suportată de bugetul 
local în următorii ani. 
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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 MF la 5 
miliarde lei 
 

172. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1.800 mii lei pentru obiectivul 
de investiţii „Asfaltare şi modernizare 
1,5 km drumuri comunale Zăvoiu – 
Mogoşani” 
Comuna Mogoşani,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii „Asfaltare şi 
modernizare 1,5 km drumuri 
comunale Zăvoiu – 
Mogoşani” 
 Investiţia este licitată şi are 
nevoie de finanţare pentru a fi 
demarată. Drumul este 
important pentru atragerea 
investiţiilor în zonă. 
 
 
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 
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miliarde lei 
 

173. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 600 mii lei pentru obiectivul de 
investiţii „Finalizare lucrări alimentare 
cu apă” 
Comuna Mătăsaru,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii „Finalizare lucrări 
alimentare cu apă” din 
comuna Mătăsaru 
 Investiţia este în curs de 
derulare, iar lipsa finanţării ar 
duce la degradarea lucrărilor 
începute şi la 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 
 

 

174. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 4.500 mii lei pentru obiectivul 
de investiţii „Canalizare şi Staţie de 
epurare ape uzate menajere” 
Comuna Mătăsaru,  
Judeţul Dâmboviţa 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii „Canalizare şi Staţie 
de epurare ape uzate 
menajere” din comuna 

 



 78 

 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Mătăsaru 
 Obiectivul este important 
pentru creşterea nivelului de 
trai al populaţiei şi pentru 
atragerea investitorilor în 
zonă. 
 
 
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 
 

175. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 7.500 mii lei pentru obiectivul 
de investiţii „Asfaltare 15 km drumuri 
comunale” 
Comuna Mătăsaru,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii „Asfaltare 15 km 
drumuri comunale” din 
comuna Mătăsaru 
 Obiectivul este important 
pentru creşterea nivelului de 
trai al populaţiei şi pentru 
atragerea investitorilor în 
zonă, iar bugetul local nu 
poate suporta această 
investiţie în următorii ani 
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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 MF la 5 
miliarde lei 
 

176. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 5.000 mii lei pentru obiectivul 
de investiţii „Modernizare şi reabilitare 
drumuri judeţene” 
Consiliul Judeţean Dâmboviţa,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
suplimentarea bugetului 
Consiliului Judeţean 
Dâmboviţa, în vederea 
reabilitării şi modernizării 
drumurilor judeţene aflate 
într-o stare avansată de 
degradare. 
 Având în vedere 
multitudinea priorităţilor de 
finanţare, bugetul Consiliului 
Judeţean nu poate suporta în 
totalitate reabilitarea şi 
modernizarea drumurilor 
judeţene aflate în 
administrarea sa. 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MF la 5 
miliarde lei 
 

177. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 2.800 mii lei pentru cofinanţare 
obiectivul de investiţii „Asfaltare 5,4 
km drumuri comunale” satul Dragodana 
şi satul Străoşti. 
Comuna Dragodana,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cofinanţarea obiectivului de 
investiţii „Asfaltare 5,4 km 
drumuri comunale” din 
comuna Dragodana 
 Obiectivul este important 
pentru creşterea nivelului de 
trai al populaţiei şi pentru 
atragerea investitorilor în 
zonă, iar bugetul local nu 
poate suporta această 
investiţie în următorii ani 
 
 
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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178. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 19.347 mii lei pentru finanţare 
obiectivul de investiţii „Asfaltare 16 km 
drumuri comunale” în satul Picior de 
Munte 
Comuna Dragodana,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii „Asfaltare 16 km 
drumuri comunale” din 
comuna Dragodana 
 Obiectivul este important 
pentru creşterea nivelului de 
trai al populaţiei şi pentru 
atragerea investitorilor în 
zonă, iar bugetul local nu 
poate suporta această 
investiţie în următorii ani 
 
 
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 
 

 

179. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 3.500 mii lei pentru finalizare 
obiectivul de investiţii aflat în derulare 
„Introducere reţea apă potabilă” 
Comuna Corbii Mari,  
Judeţul Dâmboviţa 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea obiectivului aflat în 
derulare „Introducere reţea 
apă potabilă” 
 Obiectivul se află într-o stare 
avansată de execuţie, iar 
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Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

nefinanţarea lui va duce la 
degradarea lucrărilor deja 
executate şi la 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 
 

180. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 80 mii lei pentru achitarea 
obiectivului de investiţii finalizat 
„Asfaltare 4,5 km drumuri comunale” 
Comuna Corbii Mari,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
achitarea obiectivului. 
Lucrarea este finalizată şi este 
necesară achitarea acesteia 
către firma care a executat 
lucrarea. 
 
 
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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181. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 3.500 mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiţii finalizat 
„Asfaltare 7 km drumuri comunale” 
Comuna Corbii Mari,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii „Asfaltare 7 km 
drumuri comunale” în 
comuna Corbii Mari. 
Lucrarea este necesară, 
întrucât infrastructura este 
degradată pe raza localităţii. 
 
 
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 
 

 

182. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1.500 mii lei pentru asfaltare 3 
km drumuri comunale în satul Burduca 
Comuna Dragodana,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii „Asfaltare 3 km de 
drumuri comunale” în satul 
Burduca comuna Dragodana. 
Investiţia este necesară pentru 
ridicarea nivelului de trai al 
populaţiei şi pentru atragerea 

 



 84 

Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

investiţiilor în zonă. 
 
 
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 
 

183. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1.000 mii lei pentru asfaltare 2 
km drumuri comunale în satul Cuparu 
Comuna Dragodana,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii „Asfaltare 2 km de 
drumuri comunale” în satul 
Cuparu comuna Dragodana. 
Investiţia este necesară pentru 
ridicarea nivelului de trai al 
populaţiei 
 şi pentru atragerea 
investiţiilor în zonă. 
 
 
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 
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miliarde lei 
 

184. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 2.500 mii lei pentru asfaltare 5 
km drumuri comunale în comuna Cobia.
Comuna Cobia,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii „Asfaltare 5 km de 
drumuri comunale” în 
comuna Cobia. Investiţia este 
necesară pentru ridicarea 
nivelului de trai al populaţiei 
şi pentru atragerea 
investiţiilor în zonă. 
 
 
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 
 

 

185. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 5.000 mii lei pentru asfaltare 
10 km drumuri comunale în comuna 
Ludeşti. 
Comuna Ludeşti,  
Judeţul Dâmboviţa 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii „Asfaltare 10 km de 
drumuri comunale” în 
comuna Ludeşti. Investiţia 
este necesară pentru ridicarea 

 



 86 

 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

nivelului de trai al populaţiei 
şi pentru atragerea 
investiţiilor în zonă. 
 
 
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 
 

186. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 18.000 mii lei pentru asfaltare 
12 km drumuri comunale 77 A şi 156 în 
comuna Ciocaneşti. 
Comuna Ciocaneşti,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii „Asfaltare 12 km de 
drumuri comunale” în 
comuna Ciocaneşti. Investiţia 
este necesară pentru ridicarea 
nivelului de trai al populaţiei 
şi pentru atragerea 
investiţiilor în zonă. 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
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taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei 
 

187. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1.900 mii lei pentru asfaltare 2 
km drumuri comunale 25A Dărmăneşti- 
Vlădeni, în comuna Dărmăneşti. 
Comuna Dărmăneşti,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii „Asfaltare 2 km de 
drumuri comunale” în 
comuna Dărmăneşti. 
Investiţia este necesară pentru 
ridicarea nivelului de trai al 
populaţiei şi pentru atragerea 
investiţiilor în zonă. 
 
 
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 
 

 

188. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 13.000 mii lei pentru 
finalizarea obiectivului „Bază sportivă” 
în comuna Dărmăneşti, 
Comuna Dărmăneşti, ,  
Judeţul Dâmboviţa 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea obiectivului „Bază 
sportivă în comuna 
Dărmăneşti,” , având în 
vedere că acesta se află într-
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Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

un stadiu avansat de execuţie, 
nefinanţarea lui putând duce 
la degradarea lucrărilor 
efectuate şi la pierderi 
materiale însemnate. 
 
 
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 
 

189. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 490 mii  lei pentru obiectivul 
de investiţii „Extinderea reţelelor de apă 
şi canalizare în satul Brezoaele” 
Comuna Brezoaele,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
obiectivul de investiţii 
„Extinderea reţelelor de apă 
şi canalizare în comuna 
Brezoaele”  . Investiţia este 
necesară pentru ridicarea 
nivelului de trai al populaţiei 
şi pentru atragerea 
investiţiilor în localitate. 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei 
 

190. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 11.000 mii lei pentru 
finalizarea obiectivului „Sala de sport” 
în comuna Brezoaele, 
Comuna Brezoaele ,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea obiectivului „Sala 
de sport în comuna 
Brezoaele” , având în vedere 
că acesta se află într-un stadiu 
avansat de execuţie, 
nefinanţarea lui putând duce 
la degradarea lucrărilor 
 efectuate şi la pierderi 
materiale însemnate. 
 
 
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 
 

 

191. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 3.000 mii lei pentru asfaltare 5 
km drumuri comunale  Dărmăneşti- 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea obiectivului de 
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Capitol 7001 
 

Vlădeni, în comuna Glodeni. 
Comuna Glodeni,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

investiţii „Asfaltare 5 km de 
drumuri comunale” în 
comuna Glodeni. Investiţia 
este necesară pentru ridicarea 
nivelului de trai al populaţiei 
şi pentru atragerea 
investiţiilor în zonă. 
 
 
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 
 

192. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 6.562 mii lei pentru obiectivul 
de investiţii „Canalizare şi Staţie de 
epurare ape uzate menajere” 
Comuna Malu cu Flori,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii „Canalizare şi Staţie 
de epurare ape uzate 
menajere” din comuna Malu 
cu Flori 
 Obiectivul este important 
pentru creşterea nivelului de 
trai al populaţiei şi pentru 
atragerea investitorilor în 
zonă. 
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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 
 

193. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 7.217 mii  lei pentru obiectivul 
de investiţii „Extinderea reţelelor de 
alimentare cu apă şi în satele Copăceni 
si Micloşanii Mari” 
Comuna Malu cu Flori,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
obiectivul de investiţii 
„Extinderea reţelelor de 
alimentare cu apă şi în satele 
Copăceni si Micloşanii Mari” 
  . Investiţia este necesară 
pentru ridicarea nivelului de 
trai al populaţiei şi pentru 
atragerea investiţiilor în 
localitate. 
 
 
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 
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194. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 2.193 mii  lei pentru asfaltare  
drumuri comunale DC 125 Valea largă-
Micloşanii Mari, în comuna Malu cu 
Flori. 
Comuna Malu cu Flori,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii „Asfaltare de 
drumuri comunale” în 
comuna Malu cu Flori. 
Investiţia este necesară pentru 
ridicarea nivelului de trai al 
populaţiei şi pentru atragerea 
investiţiilor în zonă. 
 
 
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 
 

 

195. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice/ 
Alin 04 Program pentru construirea de 
locuinţe şi săli de sport 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 150mii  lei pentru finalizarea 
obiectivului „Bază sportivă” în comuna 
Ocniţa. 
Comuna Ocniţa ,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea obiectivului „Bază 
sportivă în comuna Ocniţa,” , 
având în vedere că acesta se 
află într-un stadiu avansat de 
execuţie, nefinanţarea lui 
putând duce la degradarea 
lucrărilor efectuate şi la 
pierderi materiale însemnate. 
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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 
taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei 
 

196. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice/ 
Alin 04 Program pentru construirea de 
locuinţe şi săli de sport 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 150 mii  lei pentru finalizarea 
obiectivului „Bază sportivă” în comuna 
Poiana. 
Comuna Poiana ,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea obiectivului „Bază 
sportivă în comuna Poiana,” , 
având în vedere că acesta se 
află într-un stadiu avansat de 
execuţie, nefinanţarea lui 
putând duce la degradarea 
lucrărilor efectuate şi la 
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 
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197. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice/ 
Alin 04 Program pentru construirea de 
locuinţe şi săli de sport 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 100 mii  lei pentru finalizarea 
obiectivului „Bază sportivă Vârfuri,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea obiectivului „Bază 
sportivă în comuna Vârfuri” , 
având în vedere că acesta se 
află într-un stadiu avansat de 
execuţie, nefinanţarea lui 
putând duce la degradarea 
lucrărilor efectuate şi la 
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 
 

 

198. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 3.000 mii lei pentru asfaltare 
3.2 km drumuri in comuna Butimanu. 
Comuna Butimanu,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii „Asfaltare 3.2 km de 
drumuri comunale” în 
comuna Butimanu. Investiţia 
este necesară pentru ridicarea 
nivelului de trai al populaţiei 
şi pentru atragerea 
investiţiilor în zonă. 
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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 
 

199. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 4.161 mii lei pentru obiectivul 
de investiţii „Infiintare sisteme de apa  
în satele Stanesti, Balanesti,Sabiesti, 
Colacu si Ghimpati” 
Oras Racari,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
obiectivul de investiţii 
„Infiintare sisteme de apa  în 
satele Stanesti, 
Balanesti,Sabiesti, Colacu si 
Ghimpati” 
Oras Racari,  
Investiţia este necesară pentru 
ridicarea nivelului de trai al 
populaţiei şi pentru atragerea 
investiţiilor în localitate. 
 
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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200. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Capitol 7001 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1637 mii mii lei pentru 
modernizare DC43 A Racari-Ghimpati-
Butimanu în oras Racari. 
Oras Racari 
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Iulian Vladu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii „modernizare DC43 
A Racari-Ghimpati-Butimanu 
în oras Racari. 
. Investiţia este necesară 
pentru ridicarea nivelului de 
trai al populaţiei şi pentru 
atragerea investiţiilor în zonă. 
 
 
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 
 

 

201. Anexa nr. 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice/ Capitol 5001 Cheltuieli – 
Buget de stat/ Grupa 51 Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale unităţi ale 
administraţiei publice/ Articol 02 
Transferuri de capital/ Alineat 21 
Transferuri de la bugetul de stat către 

Majorarea sumelor de echilibrare din 
Anexa 7 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 143.900 mii lei.  
 
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 

Majorarea sumei pentru 
Judeţul Caraş Severin în 
vederea continuării 
proiectului de modernizare a 
staţiunii Băile Herculane.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 

 



 97 

bugetele locale pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii în  
turism 

Deputaţilor Guvernului 
 

202. Anexa nr. 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice/ Grupa 51 Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale unităţi ale administraţiei 
publice/ Articol 02 Transferuri de 
capital/ Alineat 35 Subprogramul 
Modernizarea satului românesc 

Majorarea cu 3.875 mii lei a sumei 
alocate Subprogramului Modernizarea 
satului românesc. 
    
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru 
Judeţul Satu Mare în vederea 
modernizării DC5 Tarna 
Mare-Bocicău-Valea Seacă, 
comuna Tarna Mare. 
 
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 
 

 

203. Anexa nr. 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice/ Capitol 5001 Cheltuieli – 
Buget de stat/ Grupa 51 Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale unităţi ale 
administraţiei publice/ Articol 02 
Transferuri de capital/ Alineat 35 
Subprogramul Modernizarea satului 
românesc 

Majorarea cu 11.641 mii lei a sumei 
alocate Subprogramului Modernizarea 
satului românesc. 
    
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru 
Judeţul Satu Mare în vederea 
modernizării străzilor în 
comuna Tarna Mare. 
 
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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204. Anexa nr. 3/15/02 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice/ Capitol 5001 Cheltuieli – 
Buget de stat/ Grupa 51 Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale unităţi ale 
administraţiei publice/ Articol 02 
Transferuri de capital/ Alineat 35 
Subprogramul Modernizarea satului 
românesc 

Majorarea cu 162 mii lei a sumei 
alocate Subprogramului Modernizarea 
satului românesc. 
    
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Majorarea sumei pentru 
Judeţul Satu Mare în vederea 
reabilitării pod Primărie, 
pârâul Tarna Mare, localitatea 
Tarna Mare. 
 
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 
 

 

205. Anexa nr. 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice/ Capitol 5001 Cheltuieli – 
Buget de stat/ Grupa 51 Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale unităţi ale 
administraţiei publice/ Articol 02 
Transferuri de capital/ Alineat 35 
Subprogramul Modernizarea satului 
românesc 

Majorarea cu 80 mii lei a sumei alocate 
Subprogramului Modernizarea satului 
românesc. 
    
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Majorarea sumei pentru 
Judeţul Satu Mare în vederea 
reabilitării  podeţului de pe  
str. Huta, peste pârâul Huta, 
localitatea Tarna Mare. 
 
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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206. Anexa nr. 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice/ Capitol 5001 Cheltuieli – 
Buget de stat/ Grupa 51 Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale unităţi ale 
administraţiei publice/ Articol 02 
Transferuri de capital/ Alineat 35 
Subprogramul Modernizarea satului 
românesc 

Majorarea cu 52 mii lei a sumei alocate 
Subprogramului Modernizarea satului 
românesc. 
    
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru 
Judeţul Satu Mare în vederea 
reabilitării  podeţului de 
traversare peste pârâul Huta, 
localitatea Tarna Mare. 
 
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 
 

 

207. Anexa nr. 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice/ Capitol 5001 Cheltuieli – 
Buget de stat/ Grupa 51 Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale unităţi ale 
administraţiei publice/ Articol 02 
Transferuri de capital/ Alineat 35 
Subprogramul Modernizarea satului 
românesc 

Majorarea cu 1.763 mii lei a sumei 
alocate Subprogramului Modernizarea 
satului românesc. 
    
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru 
Judeţul Satu Mare în vederea 
realizării centrului de sănătate 
în comuna Tarna Mare, 
localitatea Tarna Mare. 
 
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 
 

 

208. Anexa nr. 3/15/02 Ministerul Majorarea cu 617 mii lei a sumei Majorarea sumei pentru  
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Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice/ Capitol 5001 Cheltuieli – 
Buget de stat/ Grupa 51 Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale unităţi ale 
administraţiei publice/ Articol 02 
Transferuri de capital/ Alineat 35 
Subprogramul Modernizarea satului 
românesc 

alocate Subprogramului Modernizarea 
satului românesc. 
    
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Judeţul Satu Mare în vederea 
realizării atelierelor şi 
laboratoarelor la Liceul 
Tehnologic din localitatea 
Tarna Mare. 
 
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 
 

209. Anexa nr. 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice/ Capitol 5001 Cheltuieli – 
Buget de stat/ Grupa 51 Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale unităţi ale 
administraţiei publice/ Articol 02 
Transferuri de capital/ Alineat 35 
Subprogramul Modernizarea satului 
românesc 

Majorarea cu 880,651 mii lei a sumei 
alocate Subprogramului Modernizarea 
satului românesc. 
    
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul PArlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru 
Judeţul Satu Mare în vederea 
extinderii reţelelor de 
alimentare cu apă în 
localitatea Valea Seacă, 
comuna Tarna Mare. 
 
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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210. Anexa nr. 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice/  Capitol 5001 Cheltuieli – 
Buget de stat/ Grupa 51 Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale unităţi ale 
administraţiei publice/ Articol 02 
Transferuri de capital/ Alineat 35 
Subprogramul Modernizarea satului 
românesc 

Majorarea cu 11.382,77 mii lei a sumei 
alocate Subprogramului Modernizarea 
satului românesc. 
    
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru 
Judeţul Satu Mare în vederea 
realizării reţelelor de 
canalizare ape uzate menajere 
în localităţile Valea Seacă,  
Bocicău şi Tarna Mare, 
aparţinătoare comunei Tarna 
Mare. 
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 
 

 

211. Anexa nr. 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice/ Capitol 5001 Cheltuieli – 
Buget de stat/ Grupa 51 Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale unităţi ale 
administraţiei publice/ Articol 02 
Transferuri de capital/ Alineat 35 
Subprogramul Modernizarea satului 
românesc 

Majorarea cu 1.303,461 mii lei a sumei 
alocate Subprogramului Modernizarea 
satului românesc. 
    
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru 
Judeţul Satu Mare în vederea 
realizării Căminului cultural 
în localitatea Valea Seacă, 
comuna Tarna Mare. 
 
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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212. Anexa nr. 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice/ Capitol 5001 Cheltuieli – 
Buget de stat/ Grupa 51 Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale unităţi ale 
administraţiei publice/ Articol 02 
Transferuri de capital/ Alineat 35 
Subprogramul Modernizarea satului 
românesc 

Majorarea cu 503,320 mii lei a sumei 
alocate Subprogramului Modernizarea 
satului românesc. 
    
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru 
Judeţul Satu Mare în vederea 
reabilitării Căminului cultural 
în localitatea Tarna Mare. 
 
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 
 

 

213. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Suplimentarea bugetului cu suma de  
14.000 mii lei pentru pentru 
infrastructura la nivel judeţean. 
 
 
Autori: Cezar-Florin Preda, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Buzău a 
fost demarată procedura 
privind licitaţia referitoare la 
lucrările de reabilitare a 
Podului de la Vadu Paşii. 
Consiliul Judeţean Buzău nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente. Încheierea 
contractului de atribuire este 
condiţionată de existenţa 
finanţării.  
Necesitatea demarării acestui 
obiectiv de investiţii la 
începutul  anului 2014 
reprezintă o promisiune 
neonorată şi este motivată de 
numărul mare al de 
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beneficiariarilor şi al 
beneficiilor – este singura 
legatură facilă cu municipiul 
Buzău pentru locuitorii 
comunei şi constituie legătura 
de infrastructură cu drumul 
european E 85.  
Absenţa îndelungată a acestui 
obiectiv de infrastructură a 
avut, are şi va avea ca efect 
încetinirea dezvoltării 
comunei şi cauzează costuri 
suplimentare pentru locuitori. 
 
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. 

214. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea  bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 3.000 mii lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
finanţarea proiectului 
denumit “Reabilitarea, 
modernizarea şi extinderea 
drumurilor comunale din 
satele Adâncata şi Patru 
Fraţi” cu perioada de 
derulare/implementare în 
intervalul 2009-2011, pentru 
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Primăria Comunei 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. 

215. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 150 mii lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
finanţarea proiectului 
denumit “Reabilitare post 
poliţie” pentru Primăria 
Comunei Adâncata, judeţul 
Ialomiţa. Clădirea prezintă un 
grad avansat de uzură. 
 
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. 

 

216. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 651,64 mii lei.  
  
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 

Suma este necesară pentru 
achitarea lucrărilor 
obiectivului de investiţie 
“Reabilitare şi modernizare a 
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Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

unui sector din drumul 
comunal DC 20 şi a unui 
sector de drum local în 
Comuna Armăşeşti”, pentru 
Primăria Comunei Armăşeşti, 
judeţul Ialomiţa care s-au 
finalizat în anul 2012. 
 
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. 

217. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 651,64 mii lei.  
  
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
achitarea lucrărilor 
obiectivului de investiţie 
“Reabilitare şi modernizare a 
unui sector din drumul 
comunal DC 20 şi a unui 
sector de drum local în 
Comuna Armăşeşti”, pentru 
Primăria Comunei Armăşeşti, 
judeţul Ialomiţa care s-au 
finalizat în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 

218. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 500 mii lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea drumurilor 
comunale aflate în stadiu 
avansat de uzură,  Primăria 
Comunei Bărbuleşti, 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. 

 

219. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 200 mii lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor  

Suma este necesară finalizării 
proiectului denumit 
”Reabilitarea a două poduri 
rutiere pe DC 106/1 şi DS 17, 
pe drumuri de interes local 
peste Pârâul Cotorca, pentru 
Primăria Comunei Ciocârlia, 
Judeţul Ialomiţa Lucrările au 
început în anul 2009 şi 
stagnează din cauza lipsei 
fondurilor. 
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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 MFP la 
5.000.000 mii lei. 

220. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 200 mii lei.  
 
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea drumurilor 
comunale aflate în stadiu 
avansat de uzură în satele  
Drăgoeşti, Valea Bisericii, 
Chiroiu Ungureni, Chiroiu 
Sat Nou, comuna Drăgoeşti, 
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. 

 

221. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 600 mii lei. 
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor din 
cadrul obiectivului de 
investiţii ”Consolidare şi 
extindere clădire   Primărie, 
reabilitare funcţională spaţii 

 



 108 

Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Deputaţilor birouri, înlocuire împrejmuire 
existentă”, Comuna Manasia, 
judeţul Ialomiţa. Imobilul se 
gaseşte pe lista monumentelor 
istorice ale Judeţului 
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. 

222. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 150 mii lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară 
modernizării trotuarelor 
pietonale, pentru Primăria 
Comunei  Moviliţa, 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. 

 

223. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 1000 mii lei. 

Suma este necesară 
construirii unui pod peste 
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Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

canalul de irigare, comuna 
Roşiori, judeţul Ialomiţa 
Podul va face legătura între 
satele Roşiori şi Chiroiu, fiind 
singura soluţie de  a scurta 
distanţa dintre aceste 
localităţi care este de 20 de 
km în prezent. 
 
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. 

224. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 500 mii lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară 
modernizării străzilor şi 
trotuarelor interioare, comuna 
Roşiori, judeţul Ialomiţa. Se 
solicită admiterea, deoarece 
atât străzile cât şi trotuarele 
prezintă un grad ridicat de 
uzură. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
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taxelor estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 

225. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 500 mii lei.. 
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea drumurilor 
comunale în satele Răduleşti 
şi Răsimnici, comuna 
Răduleşti. 
 
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. 

 

226. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 500 mii lei. 
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea drumurilor 
comunale aflate în stadiu 
avansat de uzură în satele  
Sineşti, Lilieci, Cătruneşti, 
Livedea, Hagieşti şi Boteni, 
comuna Sineşti, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
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taxelor estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 

227. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 1.500 mii lei.  
 
 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea drumurilor 
interioare situate în centru şi 
neasfaltate şi cele din zona 
vechiului obor de vite, 
Municipiul Urziceni, 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. 

 

228. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 100 mii lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
extinderea reţelei de iluminat 
public în toate zonele rămase 
neacoperite, comuna 
Moviliţa, 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 
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5.000.000 mii lei. 
229. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 100 mii lei. 
  
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară destinată 
reamenajării terenului de 
fotbal, comuna Roşiori, 
judeţul Ialomiţa - construcţia 
unui vestiar, a unei tribune şi 
pentru recondiţionarea 
suprafeţei de joc. 
 
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. 

 

230. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 150 mii lei.   
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară finanţării 
lucrărilor de alimentare cu 
gaz, Primăria Comunei 
Bărbuleşti, 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. 

 

231. Anexa 3/15 Se propune suplimentarea bugetului pe Suma este necesară izolării  
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

anul 2014 cu suma de 20 mii lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

termice a clădirii Şcolii din 
Satul Malu Roşu, comuna 
Armăşeşti, 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. 

232. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 100 mii lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
modernizarea sistemului de 
încălzire centrală la Şcoala 
“Roman Ialomiţeanul” 
Axintele, clădirea cu clasele 
I-VIII comuna Axintele, 
judeţul Ialomiţa, fapt  
care va duce la micşorarea 
cheltuielilor de încălzire şi la 
creşterea confortului pentru 
elevi. 
 
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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233. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 50 mii lei. 
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară executării 
unor lucrărilor de reabilitare 
termică la Localul Frumuşica 
al Şcolii “Roman 
Ialomiţeanul” Axintele, 
Primăria Comunei Axintele, 
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. 

 

234. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 300 mii lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
achiziţionarea unei centrale 
termice la Structura Horia a 
Şcolii “Roman Ialomiteanul” 
Axintele, Primăria Comunei 
Axintele, 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. 
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235. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 50 mii lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară 
construcţiei unui grup sanitar 
la Grădiniţa Axintele, 
Primăria Comunei Axintele, 
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. 

 

236. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 50 mii lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 
 

Suma este necesară 
construcţiei unui grup sanitar 
la Grădiniţa Brătia, pentru 
Primăria Comunei Axintele, 
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. 

 

237. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 50 mii lei.  
 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare a clădirilor Şcolii 
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Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Gimnaziale Bărbuleşti, 
Primăria Comunei Bărbuleşti, 
judeţul Ialomiţa, pentru  
crearea condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 
 
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. 

238. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 300 mii lei.  
 
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 
 

Suma este necesară 
reabilitării clădirilor 
Grădiniţei, Primăria Comunei 
Bărbuleşti, judeţul 
Ialomiţa.Clădirea 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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239. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 100 mii lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare a Şcolii cu clasele 
I-VIII din satul Bărcăneşti, 
Primăria Comunei Bărcăneşti, 
judeţul Ialomiţa 
 pentru  crearea condiţiilor 
optime de desfăşurare a 
procesului educaţional. 

 

240. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 30 mii lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare a Şcolii cu clasele 
I-VIII din satul Borăneşti 
Primăria Comunei Borăneşti, 
judeţul Ialomiţa, pentru  
crearea condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 
 
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. 

 

241. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 40 mii lei 
destinată reabilitării Grădiniţei cu 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare la Grădiniţa cu 
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Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

program normal Pătrimea Coşereni, 
pentru Primăria Comunei Coşereni, 
judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

program normal din satul 
Pătrimea pentru  crearea 
condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 
 
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. 

242. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 50 mii lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară 
construcţiei unui grup sanitar 
la Şcoala Gimnaziala Dridu, 
corpul cu clase I-IV, Primăria 
Comunei Dridu, 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. 

 

243. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 500 mii lei.  

Suma este necesară pentru  
reparaţia urgentă a 
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Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

acoperişului clădirii Liceului 
Tehnologic Fierbinţi Târg, 
Primăria Oraşului Fierbinţi, 
judeţul Ialomiţa, care 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. 

244. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 500 mii lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este destinată lucrărilor 
de reabilitare interioară la 
Liceul Tehnologic Fierbinţi 
Târg, Pentru Primăria 
Oraşului Fierbinţi, judeţul 
Ialomiţa - înlocuirea uşilor şi 
a ferestrelor, care sunt uzate 
fizic şi moral, şi pentru 
amenajarea unui grup sanitar. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MFP la 
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5.000.000 mii lei. 
245. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 300 mii lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Suma este necesară efectuării  
lucrărilor reabilitării termice a 
clădirilor Şcolilor mici din 
cadrul Liceului Tehnologic 
Fierbinţi Târg, pentru 
Primăria Oraşului Fierbinţi, 
judeţul Ialomiţa -  
termoizolaţii la corpurile de 
clădiri în  care îşi desfăşoară 
activitatea clasele I-IV şi 
respectiv V-VIII. 
 
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. 

 

246. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 100 mii lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Suma este necesară  efectuării 
lucrărilor de reabilitare a 
Grădiniţei Fierbinţi Târg, 
Primăria Fierbinţi, judeţul 
Ialomiţa, pentru  crearea 
condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 
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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 MFP la 
5.000.000 mii lei. 

247. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune  suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma  de 50 mii lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Suma este necesară 
reparaţiilor necesare la Şcoli 
şi Grădiniţă, pentru Primăria 
Comunei Moviliţa, judeţul 
Ialomiţa, pentru  crearea 
condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 
 
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. 

 

248. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 250 mii lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 

Suma este necesară  efectuării  
lucrărilor de reabilitare la 
Grădiniţa din comuna 
Roşiori, judeţul Ialomiţa, 
pentru  crearea condiţiilor 
optime de desfăşurare a 
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Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Deputaţilor 
 

procesului educaţional. 
 
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. 

249. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 40 mii lei. 
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor   
 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare a clădirilor 
Grădiniţei  cu Program 
Prelungit  Nr. 2 “Raza de 
Soare” din municipiul 
Urziceni, judeţul Ialomiţa, 
pentru  crearea condiţiilor 
optime de desfăşurare a 
procesului educaţional. 
 
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. 

 

250. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 40 mii lei.  

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
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Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

reabilitare a clădirilor 
aparţinând Şcolii Gimnaziale 
Ion Heliade Rădulescu, 
municipiul Urziceni, judeţul 
Ialomiţa, pentru  crearea 
condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 
 
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. 

251. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 40 mii lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare a clădirilor 
aparţinând Clubului Elevilor 
şi Preşcolarilor Urziceni, 
municipiul Urziceni, judeţul 
Ialomiţa,  pentru  crearea 
condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 

252. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 40 mii lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare a clădirilor 
aparţinând Şcolii cu Clasele 
I-VIII Nr. 3, municipiul 
Urziceni, judeţul Ialomiţa, 
pentru  crearea condiţiilor 
optime de desfăşurare a 
procesului educaţional. 
 
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. 

 

253. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 60 mii lei.   
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare a clădirilor  
aparţinând Liceului 
Tehnologic “Sfânta 
Ecaterina”, municipiul 
Urziceni, judeţul Ialomiţa,  
pentru  crearea condiţiilor 
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 optime de desfăşurare a 
procesului educaţional. 
 
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. 

254. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 50 mii lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare a clădirilor 
aparţinând Şcolii Gimnaziale 
Alexandru Odobescu, 
municipiul Urziceni, judeţul 
Ialomiţa,  pentru  crearea 
condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 
 
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. 

 

255. Anexa 3/15 Se propune suplimentarea bugetului pe Suma este necesară   
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

anul 2014 cu suma de 60 mii lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

continuării lucrărilor de 
reabilitare a clădirilor 
aparţinând  Grupului Şcolar 
Agricol Urziceni, municipiul 
Urziceni, judeţul Ialomiţa, 
pentru  crearea condiţiilor 
optime de desfăşurare a 
procesului educaţional. 
 
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. 

256. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 60 mii lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare a clădirilor 
aparţinând  Colegiului 
Naţional “Grigore Moisil“, 
municipiul Urziceni, judeţul 
Ialomiţa,  Urziceni, pentru  
crearea condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 

 

257. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 150 mii lei. 
 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare a clădirilor Şcolii 
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Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura la nivel 
judeţean 
 

Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Gimnaziale Sineşti, comuna 
Sineşti, judeţul Ialomiţa, 
pentru  crearea condiţiilor 
optime de desfăşurare a 
procesului educaţional. 
 
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. 

258. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 01 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin. 20 
Alimentarea cu apă a satelor 
 

Se propune suplimentarea  bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 500 mii lei. 
  
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
finanţarea proiectului 
denumit “Reabilitarea 
Gospodăriei de apă şi a 
reţelelor Adâncata” cu 
perioada de 
derulare/implementare, 
intervalul 2009-2010, pentru 
Primăria Comunei Adâncata, 
judeţul Ialomiţa. Reţeaua 
prezintă un grad ridicat de 
uzură. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
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din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 

259. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 30.000 mii lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară finanţării  
proiectului denumit “Sistem 
de alimentare cu apă Comuna 
Bărbuleşti”, pentru Primăria 
Comunei Bărbuleşti, judeţul 
Ialomiţa. Momentan în 
localitate nu există o sursă de 
apă potabilă. 
 
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. 

 

260. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 2.000 mii  lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară finalizării 
proiectului denumit 
”Alimentare cu apă şi canal”, 
pentru Primăria Comunei 
Borăneşti, judeţul Ialomiţa. 
Este vorba de alimentarea cu 
apă şi canalizare a satelor 
Borăneşti şi Sinteşti. 
Lucrările au început în anul 
2011. 
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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 MFP la 
5.000.000 mii lei. 

261. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 500 mii lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară 
continuării proiectului de 
alimentare cu apă şi 
canalizare, pentru Primăria 
Comunei Maia, judeţul 
Ialomiţa. Lucrările stagnează 
şi se degradează din lipsă de 
fonduri. 
 
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. 

 

262. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

Se propune suplimentarea bugetului pe 
anul 2014 cu suma de 1491 mii lei.  
 
Autori: Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 

Suma  este necesară 
finalizării lucrărilor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare,pentru Primăria 
Comunei Moviliţa, judeţul 
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publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

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. 

263. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei publice 

Majorarea bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de  8.135 mii lei, 
pentru reabilitarea DC60A, Mănăstirea 
Doamnei-Curteşti prin asfaltare, 
Comuna Curteşti, Judeţul Botoşani. 
 
Autorul amendamentului: Deputat Forţa 
Civică – Cristian Constantin ROMAN 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilo 

Stadiul avansat de degradare 
al DC60A impune reabilitarea 
de urgenţă. Obiectivul este de 
mare interes local, iar 
primăria din Curteşti 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 

 

264. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Majorarea cu suma de  1.200 mii lei 
pentru alimentarea cu apă a satelor. 

La primăria din localitatea 
Păuneşti judeţul Vrancea se 
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Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

află în finalizare proiectul de 
alimentare cu apă, staţie 
epurare, reţele colectoare, 
canalizare. 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

265.  
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  40 mii lei pentru 
pentru infrastructura la nivel judeţean. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
sunt necesare lucrări de 
reparaţii capitale la Şcoala cu 
cls. I-VIII nr. 4 Adjud, 
judetul Vrancea -, Municipiul 
Adjud. 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 
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din majorarea de impozite şi 
taxe estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 

266.  
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  866 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivel 
judeţean. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţul Vrancea 
sunt necesare lucrări de 
reabilitare la Grădiniţa cu 
program prelungit nr. 4, 
Adjud, Municipiul Adjud, 
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 

 

267.  
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 

Majorarea cu suma de  770 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivel 
judeţean. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 

La nivelul judeţului Vrancea 
sunt necesare lucrări de 
reabilitare la Şcoala cu cls. I-
VIII nr  2 Adjud - Municipiul 
Adjud, judeţul Vrancea. 
Primăria nu dispune de 
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publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

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 

268.  
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  3.000 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivel 
judeţean. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
sunt necesare lucrări de 
reabilitare la Campusul 
Şcolar Emil Botta Adjud - 
Municipiul Adjud, 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 
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miliarde lei 
269. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  200 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivel 
judeţean. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
sunt necesare lucrări de 
reamenajare parcuri la nivelul 
Municipiului Adjud, 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. 

 

270. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 32 Reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit 
 

Majorarea cu suma de  410 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivel 
judeţean. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţul Vrancea 
sunt necesare lucrări de 
intervenţie pentru cresterea 
performanţei energetice la 
blocurile de locuinţe din 
Municipiul Adjud, str 
Republicii Bl 88, Bl 89, Bl 
90, Municipiul Adjud, judeţul 
Vrancea. Primăria nu dispune 
de resurse financiare 
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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. 

271. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  427 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivel 
judeţean. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
sunt necesare lucrări 
modernizare Parc Zona Gării 
- Str Siret, modernizarea 
spaţiilor verzi pe 
aliniamentele DN2, DN11, şi 
străzi orăşeneşti, 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 

 



 136 

taxe estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei. 

272. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  503 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivel 
judeţean. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
sunt necesare lucrări de 
modernizare a spaţiilor 
publice, urbane, străzi 
orăşenesti şi trotuare: Strada 
Constructorilor, Municipiul 
Adjud, judeţul Vrancea. 
Suma este necesară pentru 
cofinanţarea proiectului 
aferent  Programul 
Operaţional Regional 2007-
2013 Axa Prioritară 1 
Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor Poli 
majori de creştere Domeniul 
major de intervenţie 1.1 
Planuri integrate de 
dezvoltare urbană. 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 
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din majorarea de impozite şi 
taxe estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei. 

273. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  4.137 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţul Vrancea 
sunt necesare lucrări de 
extindere şi modernizare a 
iluminatului public în 
Municipiul Adjud, judeţul 
Vrancea. Suma este necesară 
pentru cofinanţarea 
proiectului aferent  Programul 
Operaţional Regional 2007-
2013 Axa Prioritară 1 
Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor Poli 
majori de creştere Domeniul 
major de intervenţie 1.1 
Planuri integrate de 
dezvoltare urbană. 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 
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taxe estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei. 

274. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  530 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
sunt necesare lucrări de 
extindere şi modernizare a 
clădirii existente în vederea 
reutilizării pentru servicii 
sociale, dotarea acesteia cu 
echipamente specifice 
inclusiv echipamente de 
informare şi comunicare: 
centru comunitar pentru 
persoane de vârsta a 3-a, 
Municipiul Adjud, judetul 
Vrancea. 
Suma este necesară pentru 
cofinanţarea proiectului 
aferent  Programul 
Operaţional Regional 2007-
2013 Axa Prioritară 1 
Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor Poli 
majori de creştere Domeniul 
major de intervenţie 1.1 
Planuri integrate de 
dezvoltare urbană. Primăria 
nu dispune de resurse 
financiare suficiente pentru 
realizarea investiţiei, de 
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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. 

275. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  824 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
sunt necesare lucrări de 
extindere şi modernizare a 
spaţiilor publice urbane din 
zona Casa de Cultură, 
Municipiul Adjud, judeţul 
Vrancea. 
Suma este necesară pentru 
cofinanţarea proiectului 
aferent  Programul 
Operaţional Regional 2007-
2013 Axa Prioritară 1 
Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor Poli 
majori de creştere Domeniul 
major de intervenţie 1.1 
Planuri integrate de 
dezvoltare urbană. Primăria 
nu dispune de resurse 
financiare suficiente pentru 
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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. 

276. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  668 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
sunt necesare investiţii pentru 
necesare investiţii privind 
achiziţionarea şi instalarea de 
echipamente necesare pentru 
creşterea siguranţei şi 
prevenirea criminalităţii 
(sisteme de supraveghere 
video) Municipiul Adjud, 
judeţul Vrancea. 
Suma este necesară pentru 
cofinanţarea proiectului 
aferent  Programul 
Operaţional Regional 2007-
2013 Axa Prioritară 1 
Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor Poli 
majori de creştere Domeniul 
major de intervenţie 1.1 
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Planuri integrate de 
dezvoltare urbană. 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. 

277. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  2.000 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
sunt necesare investiţii pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
sediului primăriei Adjud – 
zona Parc, 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 
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Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei. 

278. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 32 Reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit 
 

Majorarea cu suma de  33 mii lei pentru 
pentru infrastructura la nivelul judeţului 
Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
este necesară realizarea 
Expertizei tehnice pentru 
obiectiv "Reabilitare termică 
Spitalul  Municipal Adjud", 
Municipiul Adjud, 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. 

 

279. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 32 Reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit 
 

Majorarea cu suma de  85 mii lei pentru 
pentru infrastructura la nivelul judeţului 
Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 

La nivelul judeţului Vrancea 
este necesară realizarea 
proiectului tehnic şi auditului 
energetic pentru obiectiv 
"Reabilitare termică Spitalul  
Municipal Adjud", 
Municipiul Adjud, judeţul 
Vrancea. 
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Deputaţilor 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. 

280.  
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de  187 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
este necesară realizarea 
proiectului de modernizare 
sisteme de alimentare cu apă 
şi canalizare Comuna 
Cîmpineanca, 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 
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Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei. 

281. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  200 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţul Vrancea 
este necesară reabilitarea şi 
modernizarea la structuri 
subordonate Şcolii 
Gimnaziale "Mihail 
Armencea" Adjud, cu 
unităţile Şcoala Primară 
Burcioaia, Şcoala Primară 
Siscani, Gradiniţa Cu 
Program Normal Nr.1 Adjud, 
Gradiniţa cu Program Normal 
Burcioaia, Gradiniţa cu 
Program Normal Siscani, 
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. 
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282. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de  3.000 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
este necesară continuarea 
lucrărilor la proiectul 
Alimentare cu apă Comuna 
Naruja, judeţ 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. 

 

283. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  1.300 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
este necesară continuarea 
execuţiei lucrărilor la Podul 
peste Râul Zabala, comuna 
Comuna Naruja, judet 
Vrancea.  
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
pentru realizarea investiţiei de 
interes local major. 
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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. 

284. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  1.600 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
este necesară continuare 
execuţiei lucrărilor la 
Extindere reţea electrică în 
comuna Naruja, judeţ 
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. 

 

285. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Majorarea cu suma de  2.198 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 

La nivelul judeţului Vrancea 
este necesară continuare 
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Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

lucrărilor la proiectul 
Alimentare cu apă, comuna 
Ploscuţeni, judeţ 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. 

286. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  315 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
este necesară realizarea 
investiţiei „construire grup 
sanitar exterior la Grădiniţa 
cu program normal nr. 1, 
Ploscuţeni, Şcoala gimnazială 
Ploscuţeni, Comuna 
Ploscuţeni, Judeţul Vrancea. 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
pentru realizarea investiţiei de 
interes local major. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
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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. 

287. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  600 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
este necesară realizarea 
investiţiei construire Cămin 
Cultural şi Dispensar în Sat 
Argea, Comuna Ploscuţeni, 
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. 

 

288. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 

Majorarea cu suma de  200 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 

La nivelul judeţului Vrancea 
este necesară realizarea 
investiţiei de reabilitare şi 
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dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

modernizare la Colegiul 
Tehnic  "Gheorghe Balş" 
Adjud, Municipiul Adjud, 
judeţ 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. 

289. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  200 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
este necesară realizarea 
investiţiei de reabilitare şi 
modernizare la Liceul 
Teoretic "Ioan Slavici" 
Panciu, Oraş Panciu, judeţ 
Vrancea. 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
pentru realizarea investiţiei de 
interes local major. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
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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. 

290. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  400 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
este necesară realizarea 
investiţiei de reabilitare şi 
modernizare localurile proprii 
şi unităţili de învăţământ 
preşcolar, primar, gimnazial - 
structuri subordonate: Şcoala 
Gimnazială Nr.2 Adjud cu 
unităţile: Scoala Gimnazială 
Adjudu Vechi, Grădiniţa cu 
Program Normal Nr.2 Adjud, 
Grădiniţa cu Program Normal 
Adjudu Vechi, Municipiul 
Adjud, 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 
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din majorarea de impozite şi 
taxe estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei. 

291. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  400 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
este necesară realizarea 
investiţiei de reabilitare şi 
modernizare localurile proprii 
şi unităţili de învăţământ 
preşcolar, primar, gimnazial - 
structuri subordonate: 
Liceului Tehnologic 
"Alexandru Ioan Cuza"  
Panciu cu structurile 
Grădiniţa cu Program Normal 
Dumbrava, Grădiniţa cu 
Program Normal Neicu, 
Gradiniţa cu Program Normal 
Nr.1 Panciu, Grădiniţa cu 
Program Normal Satu Nou, 
Grădiniţa cu Program 
Prelungit Crucea De Sus, 
Oraş Panciu, judeţul Vrancea. 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
pentru realizarea investiţiei de 
interes local major. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea de impozite şi 
taxe estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei. 

292. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  400 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
este necesară realizarea 
investiţiei de reabilitare şi 
modernizare localurile proprii 
şi unităţili de învăţământ 
preşcolar, primar, gimnazial - 
structuri subordonate:  Şcoala 
Gimnazială Boghesţi cu 
structurile Şcoala Primară 
Prisecani, Grădiniţa cu 
program Normal Bogheşti, 
Grădiniţa cu Program Normal 
Prisecani, Comuna Bogheşti, 
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 
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taxe estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei. 

293. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  500 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
este necesară realizarea 
investiţiei de reabilitare şi 
modernizare localurile proprii 
şi unităţili de învăţământ 
preşcolar, primar, gimnazial - 
structuri subordonate: Şcoala 
Gimnazială Câmpuri, cu 
structurile Şcoala Gimnazială 
Rotilestii Mari, Şcoala 
Primară Câmpuri, Grădiniţa 
cu Program Normal Rotilestii 
Mari, Grădiniţa cu Program 
Normal Nr.2 Câmpuri, 
Grădiniţa cu Program Normal 
Nr.1 Câmpuri, Grădiniţa cu 
Program Normal Feteşti, 
Comuna Câmpuri, 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. 

294. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  600 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
este necesară realizarea 
investiţiei de reabilitare şi 
modernizare localurile proprii 
şi unităţili de învăţământ 
preşcolar, primar, gimnazial - 
structuri subordonate: Şcoala 
gimnazială Şerbăneşti cu 
structurile Şcoala primară 
Rădăcineşti, Şcoala primară 
Ochesesti, Şcoala primară 
Buda, Grădiniţa cu program 
normal Şerbăneşti, Grădiniţa 
cu program normal 
Rădăcineşti, Grădiniţa cu 
program normal Ochesesti, 
Grădiniţa cu program normal 
Buda, Comuna Corbita, 
judeţul Vrancea. Primăria nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente pentru realizarea 
investiţiei de interes local 
major. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
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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. 

295. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  500 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
este necesară realizarea 
investiţiei de reabilitare şi 
modernizare localurile proprii 
şi unităţili de învăţământ 
preşcolar, primar, gimnazial - 
structuri subordonate: Şcoala 
Primară Mănăstioara, 
Grădiniţa cu Program Normal 
Nr.2 Fitionesti, Grădiniţa cu 
Program Normal Nr.1 
Fitionesti, Grădiniţa cu 
Program Normal 
Manastioara, Comuna 
Fitionesti, 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 
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urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea de impozite şi 
taxe estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei. 

296. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  450 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
este necesară realizarea 
investiţiei de reabilitare şi 
modernizare localurile proprii 
şi unităţili de învăţământ 
preşcolar, primar, gimnazial - 
structuri subordonate: Şcoala 
gimnazială Şerbăneşti cu 
structurile Şcoala primară 
Rădăcineşti, Şcoala primară 
Ochesesti, Şcoala primară 
Buda, Grădiniţa cu program 
normal Şerbăneşti, Grădiniţa 
cu program normal 
Rădăcineşti, Grădiniţa cu 
program normal Ochesesti, 
Grădiniţa cu program normal 
Buda, Comuna Corbita, 
judeţul Vrancea. Primăria nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente pentru realizarea 
investiţiei de interes local 
major. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
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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. 

297. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  500 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
este necesară realizarea 
investiţiei de reabilitare şi 
modernizare localurile proprii 
şi unităţili de învăţământ 
preşcolar, primar, gimnazial - 
structuri subordonate: Şcoala 
Gimnazială Homocea cu 
structurile Şcoala Gimnazială 
Lespezi, Şcoala Primară 
Costisa, Grădiniţa cu 
Program Normal Nr.1 
Homocea, Grădiniţa cu 
Program Normal Costisa, 
Grădiniţa cu Program Normal 
Lespezi, comuna Homocea, 
judeţul Vrancea. Primăria nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente pentru realizarea 
investiţiei de interes local 
major. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
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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. 

298. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  400 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
este necesară realizarea 
investiţiei de reabilitare şi 
modernizare localurile proprii 
şi unităţili de învăţământ 
preşcolar, primar, gimnazial - 
structuri subordonate: Şcoala 
Gimnazială Păunesti cu 
structurile Şcoala Primară 
Bostăneşti, Şcoala Primară 
Novăceşti, Şcoala Primară 
Surlea, Grădiniţa cu Program 
Normal Nr. 2 Păuneşti, 
Grădiniţa cu Program Normal 
Nr.1 Păunesti, Grădiniţa cu 
Program Normal Viişoara, 
Comuna Păunesti, judeţul 
Vrancea. Primăria nu dispune 
de resurse financiare 
suficiente pentru realizarea 
investiţiei de interes local 
major. 
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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. 

299. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  400 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
este necesară realizarea 
investiţiei de reabilitare şi 
modernizare localurile proprii 
şi unităţili de învăţământ 
preşcolar, primar, gimnazial - 
structuri subordonate: Şcoala 
Gimnazială Ploscuţeni cu 
structurile Şcoala Primară 
Argea, Grădiniţa cu Program 
Normal Nr.1 Ploscuţeni, 
Grădiniţa cu Program Normal 
Nr.2 Ploscuţeni, Grădiniţa cu 
Program Normal Argea, 
Comuna Ploscuţeni, judeţul 
Vrancea. Primăria nu dispune 
de resurse financiare 
suficiente pentru realizarea 
investiţiei de interes local 
major. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
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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. 

300. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  400 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
este necesară realizarea 
investiţiei de reabilitare şi 
modernizare localurile proprii 
şi unităţili de învăţământ 
preşcolar, primar, gimnazial - 
structuri subordonate: Şcoala 
gimnazială Răcoasa, cu 
structurile Şcoala primar 
Mărăşti, Şcoala primară 
Varnita, Şcoala primară 
Verdea, Grădiniţa cu program 
normal Mărăşti, Grădiniţa cu 
program normal Răcoasa, 
Grădiniţa cu program normal 
Varnita, Grădiniţa cu 
program normal Verdea, 
Comuna Răcoasa, judetul 
Vrancea.  
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
pentru realizarea investiţiei de 
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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. 

301. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  400 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
este necesară realizarea 
investiţiei de reabilitare şi 
modernizare localurile proprii 
şi unităţili de învăţământ 
preşcolar, primar, gimnazial - 
structuri subordonate: Scoala 
gimnaziala Rugineşti cu 
structurile Şcoala gimnazială 
Angheleşti, Şcoala primară 
Copăceşti, Gradiniţa cu 
program normal Angheleşti, 
Gradiniţa cu program normal 
Copăceşti, Gradiniţa cu 
program normal Rugineşti, 
Comuna Rugineşti, judetul 
Vrancea. Primăria nu dispune 
de resurse financiare 
suficiente pentru realizarea 
investiţiei de interes local 
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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. 

302. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  400 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
este necesară realizarea 
investiţiei de reabilitare şi 
modernizare localurile proprii 
şi unităţili de învăţământ 
preşcolar, primar, gimnazial - 
structuri subordonate: Şcoala 
gimnazială "Simion 
Mehedinti" Soveja, cu 
structurile Gradiniţa cu 
program normal 
Dragosloveni, Gradinita cu 
program normal Rucăreni, 
Comuna Soveja, judeţ 
Vrancea. Primăria nu dispune 
de resurse financiare 
suficiente pentru realizarea 
investiţiei de interes local 
major. 
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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. 

303. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  400 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
este necesară realizarea 
investiţiei de reabilitare şi 
modernizare localurile proprii 
şi unităţili de învăţământ 
preşcolar, primar, gimnazial - 
structuri subordonate: Şcoala 
gimnazială Tănăsoaia, cu 
structurile Şcoala gimnazială 
Feldioara, Şcoala primară 
Calimaneasa, Şcoala primară 
Costisa, Şcoala primară 
Covrag, Şcoala primară 
Galbeni, Şcoala primară 
Vladnicu de sus, Grădiniţa cu 
program normal Tănăsoaia, 
Grădiniţa cu program normal 
Feldioara, comuna Tănăsoaia, 
Judeţ Vrancea. 
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
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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. 

304. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  400 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivelul 
judeţului Vrancea. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 
 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La nivelul judeţului Vrancea 
este necesară realizarea 
investiţiei de reabilitare şi 
modernizare localurile proprii 
şi unităţili de învăţământ 
preşcolar, primar, gimnazial - 
structuri subordonate: Şcoala 
gimnazială nr.1 Straoane, cu 
structurile Şcoala gimnazială 
nr.2 Straoane, Şcoala primară 
Repedea, Şcoala primară 
Muncelu, Grădiniţa cu 
program normal Muncelu, 
Gradiniţa cu program normal 
nr.1 Straoane, Grădiniţa cu 
program normal nr.2 
Straoane, Grădiniţa cu 
program normal Repedea, 
Comuna Straoane, Judeţ 
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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. 

305. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de 28.000 mii lei 
pentru construirea săliI de sport şi 
reabilitarea complexului sportiv „Badea 
Cârţan” 
 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin GHEORGHE 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din localitatea 
Constanta judeţul Constanta 
s-a demarat un proiect de  
construire a unei sali de sport 
si de reabilitarea a 
complexului sportiv. 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 
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Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei. 

306. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de 2.000 mii lei 
pentru alimentarea cu apă şi construcţia 
sistemului de canalizare, a satelor. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin GHEORGHE 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din localitatea 
Poarta Alba, judeţul 
Constanţa este în derulare 
realizarea proiectului de 
alimentare cu apă şi 
construcţia sistemului de 
canalizare. 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. 

 

307. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 26 Sprijin financiar pentru 
construirea de locuinţe, reabilitare, 
consolidare şi extinderea locuinţelor 

Majorarea cu suma de  14.000 mii lei 
pentru pentru reabilitare si consolidare 
locuinţe existente, in zona istorica a 
municipiului. 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin GHEORGHE 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 

La primăria din localitatea 
Constanţa, judeţul Constanţa 
este necesară reabilitarea unor 
cladiri de locuinţe. Primăria 
nu dispune de resurse 
financiare suficiente pentru 
realizarea investiţiei. 
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existente 
 

Deputaţilor 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. 

308. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  45.000 mii lei 
pentru pentru reabilitare şi consolidare 
construcţii existente. 
 
 
Autorul amendamentului: Deputat 
Florin GHEORGHE 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

La primăria din localitatea 
Constanţa, judeţul Constanţa 
este necesară reabilitarea 
Cazinoului din Constanţa, 
clădire de patrimoniu. 
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. 

 

309. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 

 
Majorarea cu suma de  10.000 mii lei 
pentru reabilitarea termică a clădirilor 
de locuit. 

 
La primăria din localitatea 
Braşov judeţul Braşov s-au 
primit 100 cereri pentru 
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între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 32 Reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit 
 

 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Gheorghe 
IALOMIŢIANU 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

reabilitarea termică a unui 
număr de 100 blocuri. 
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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
miliarde lei 
 

310.  
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

 
Majorarea cu suma de  5.000 mii lei 
pentru construirea de locuinţe / săli de 
sport. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Gheorghe 
IALOMIŢIANU 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

 
La primăria din localitatea 
Braşov judeţul Braşov s-a 
demarat un proiect de 
contruire de locuinţe pentru 
tineri şi persoane cu venituri 
mici. 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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 
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miliarde lei 
 

311.  
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

 
Majorarea cu suma de  2.000 mii lei 
pentru alimentarea cu apă a satelor. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Gheorghe 
IALOMIŢIANU 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

 
În judeţul Braşov sunt multe 
localităţi care nu dispun de 
sisteme de alimentare cu apă 
şi nu dispun de resurse 
financiare suficiente pentru 
realizarea acestora.  
 
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 
 

 

312. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Din suma de 500.000 mii prevăzută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice să 
fie repartizată câte 20.000 mii lei pentru 
finanţarea Aeroportului de la Ghimbav. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Gheorghe 

La nivelul judeţului Braşov 
este în derulare proiectul de 
contruire a Aeroportului 
Ghimbav Braşov. Consiliul 
Judeţean nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
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IALOMIŢIANU 
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

din majorarea şi impozite şi 
taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei 
 

313. Anexa nr. 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice/ Capitol 5001 Cheltuieli – 
Buget de stat/ Grupa 51 Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale unităţi ale 
administraţiei publice /Articol 01 
Transferuri curente 

Majorarea cu 2.000 mii lei a 
transferurilor curente. 
    
 
 
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru 
Judeţul Satu Mare în vederea 
achiziţionării unui imobil 
pentru Biblioteca Judeţeană, 
care îşi desfăşoară activitatea 
într-un imobil pentru care 
achită o chirie lunară de 
11.500 euro, fără TVA.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

 

314. Anexa nr. 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice/ Capitol 5001 Cheltuieli – 
Buget de stat/ Grupa 51 Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale unităţi ale 
administraţiei publice /Articol 01 
Transferuri curente 

Majorarea cu 10.000 mii lei a 
transferurilor curente. 
    
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru 
Judeţul Satu Mare în vederea 
achiziţionării de imobile 
pentru cele 11 unităţi de 
învăţământ din municipiul 
Satu Mare care îşi desfăşoară 
activitatea în imobile pentru 
care plătesc o chirie de peste 
29.500 euro lunar (Colegiul 
Naţional „Kolcsey Ferenc”, 
Colegiul Naţional „Ioan 
Slavici”, Liceul Tehnologic 
Romano-Catolic, Liceul 
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Tehnologic de Construcţii 
Maşini „Unio”, Liceul cu 
Program Sportiv Satu Mare, 
Liceul Teologic Reformat, 
Liceul de Artă „Aurel Popp”, 
Şcoala Gimnazială nr. 10, 
Şcoala Gimnazială 
„Constantin Brâncoveanu”, 
Grădiniţa cu Program 
Prelungit „Mondiala”, 
Grădiniţa cu program 
prelungit nr. 2. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

315. Anexa nr. 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice/ Capitol 5001 Cheltuieli – 
Buget de stat/ Grupa 55 Titlul VII Alte 
transferuri/Articol 01 Transferuri 
interne/ Alineat 13 Programe de 
dezvoltare 
 

Majorarea cu suma de 35.000 mii lei a 
programelor de dezvoltare. 
 
 
Autorul amendamentului: Paul Maria 
Andreea, deputat PDL 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru 
Judeţul Satu Mare în vederea 
susţinerii producătorilor 
agricoli prin înfiinţarea unei 
reţele logistice teritoriale 
formate din unităţi care să 
dispună de tractoarele şi 
sisteme de maşini specifice 
zonelor pe care le deservesc.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

 



 172 

316. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 03 Subrogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea  
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

 În comuna Bobota , Judeţ Sălaj , 
propun alocarea sumei de 1000 mii Lei 
pentru reabilitarea drumurilor comunale 
din Bobota 
 
 
Autori: Deputat  PDL, Bode Lucian 
Nicolae  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea drumurilor 
comunale din Bobota 
 
 
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 
 

 

317. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

 In comuna Bobota , Judeţ Sălaj ,  
propun alocarea sumei de 500 mii Lei 
pentru construcţia unui pod spre 
Dersida peste raul Crasna.  
 
 
 
Autori: Deputat  PDL, Bode Lucian 
Nicolae  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
construcţia unui pod spre 
Dersida peste raul Crasna. 
 
 
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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318. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

 La Consiliul Judetean al Judetului 
Salaj, propun alocarea sumei de 1000 
mii Lei pentru modernizarea drumului 
judetean Agrij-Buciumi-Bogdana-Huta; 
 
 
Autori: Deputat  PDL, Bode Lucian 
Nicolae  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
modernizarea drumului 
judetean Agrij-Buciumi-
Bogdana-Huta; 
 
 
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 
 

 

319. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

 In comuna Buciumi , Judeţ Sălaj , 
propun alocarea sumei de 4000 mii Lei 
pentru construirea unei retele de 
alimentare cu apa si canalizare; 
 
 
Autori: Deputat  PDL, Bode Lucian 
Nicolae  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară  pentru 
construirea unei retele de 
alimentare cu apa si 
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 
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320. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 03 Subrogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea  
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

In comuna Buciumi , Judeţ Sălaj , 
propun alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru modernizarea drumurilor 
comunale.  
 
 
Autori: Deputat  PDL, Bode Lucian 
Nicolae  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară  pentru 
modernizarea drumurilor 
comunale. 
 
 
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 
 

 

321. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 03 Subrogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea  
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

 In comuna Chiesd , Judeţ Sălaj   
Propun alocarea sumei de 500 mii Lei 
pentru rebilitarea ulitelor si drumurilor 
comunale.  
 
 
Autori: Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
rebilitarea ulitelor si 
drumurilor comunale 
 
 
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 
 

 

322. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării   Suma este necesară  pentru  
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Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

In comuna Cizer , Judeţ Sălaj ,  
propun alocarea sumei de 4000 mii Lei 
pentru construcţia unei retele de 
alimentare cu apa si canalizare. 
 
 
Autori: Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

construcţia unei retele de 
alimentare cu apa si 
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 
 

323. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 03 Subrogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea  
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

 In comuna Cizer , Judeţ Sălaj ,  
propun alocarea sumei de 2000 mii Lei 
pentru modernizarea drumului comunal 
Cizer –Pria 
 
 
Autori: Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară  pentru 
modernizarea drumului 
comunal Cizer –Pria. 
 
 
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 
 

 

324. Anexa 3/15/02 Ministerul Dezvoltării  In comuna Cizer , Judeţ Sălaj ,  Suma este necesară pentru   
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Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 5001/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin. 04 Programul  pentru 
locuinţe şi săli de sport 
  

propun alocarea sumei de 3000 mii Lei 
pentru  construcţia unei Sali de sport. 
 
 
Autori: Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

construcţia unei Sali de sport 
 
 
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 
 

325. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 03 Subrogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea  
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

 In comuna Fildu  de Jos , Judeţ Sălaj   
Propun alocarea sumei de 2000 mii Lei 
pentru asfaltarea drumului comunal 
Fildu de Jos-Fildu de Sus.  
 
 
Autori: Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară  pentru 
asfaltarea drumului comunal 
Fildu de Jos-Fildu de Sus. 
 
 
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 
 

 

326. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 

 In comuna Halmasd , Judeţ Sălaj   
Propun alocarea sumei de 500 mii Lei 
necesară  pentru asfaltarea ultelor si 

Suma este necesară  pentru 
asfaltarea ultelor si 
drumurilor comunale. 
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dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 03 Subrogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea  
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

drumurilor comunale. 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
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 
 

327. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

 In comuna Halmasd , Judeţ Sălaj   
Propun alocarea sumei de 1000 mii Lei 
pentru extinderea retelei de alimentare 
cu apa.   
 
 
Autori: Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară  pentru 
extinderea retelei de 
alimentare cu apa. 
 
 
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 
 

 

328. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 

  
In comuna Horoatu Crasnei , Judeţ Sălaj 
Propun alocarea sumei de 2000  mii Lei 
pentru asfaltarea drumului comunal 
Horoatu Crasnei- Seredeiu.   

Suma este necesară  pentru 
asfaltarea drumului comunal 
Horoatu Crasnei- Seredeiu 
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publice/Alin 03 Subrogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea  
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
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 
 

329. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 03 Subrogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea  
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

 In comuna Horoatu Crasnei , Judeţ 
Sălaj  
Propun alocarea sumei de 2000 mii Lei 
pentru   modernizarea drumului 
comunal Starciu- Seredeiu.   
 
 
Autori: Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară  pentru  
modernizarea drumului 
comunal Starciu- Seredeiu 
 
 
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 
 

 

330. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 

 La Consiliul Judetean al Judetului 
Salaj,  
Propun alocarea sumei de 4000 mii Lei 
pentru reabilitarea drumului judetean 
Ip- Cosniciu de Jos-Cerisa 
 

Suma este necesară  pentru 
reabilitarea drumului judetean 
Ip- Cosniciu de Jos-Cerisa; 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
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infrastructura la nivel judeţean 
 

 
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 
 

331. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

 La Consiliul Judetean al Judetului 
Salaj, Propun alocarea sumei de 2000 
mii Lei pentru reabilitarea drumului 
judetean Nusfalau-Plopis –Fagetu.     
 
 
 
Autori: Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară  pentru 
reabilitarea drumului judetean 
Nusfalau-Plopis –Fagetu; 
 
 
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 
 

 

332. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 03 Subrogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea  

 In comuna Plopis  , Judeţ Sălaj  
Propun alocarea sumei de 500 mii Lei 
pentru modernizarea drumurilor 
comunale si a ulitelor.     
 
 
 

 
Suma este necesară  pentru 
modernizarea drumurilor 
comunale si a ulitelor. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Autori: Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

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

333. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

 La Consiliul Judetean al Judetului 
Salaj, Propun alocarea sumei de 100000 
mii Lei pentru reabilitarea drumului 
judetean Nusfalau- Valcau de Jos-Sig-
Tusa.     
 
 
Autori: Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

 
Suma este necesară  pentru 
reabilitarea drumului judetean 
Nusfalau- Valcau de Jos-Sig-
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 
 

 

334. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 03 Subrogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea  

 In comuna Sig , Judeţ Sălaj  
Propun alocarea sumei de 1000 mii Lei 
pentru reabilitarea drumurilor comunale 
si a ulitelor.     
 
 
Autori: Deputat PDL Bode Lucian 

Suma este necesară  pentru 
reabilitarea drumurilor 
comunale si a ulitelor 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 
5.000.000 mii lei 
 

335. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 03 Subrogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea  
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

 In comuna Valcau de Jos , Judeţ Sălaj  
Propun alocarea sumei de 2000 mii Lei 
pentru modernizarea drumului comunal 
Valcau de Sus- Preoteasa. 
 
 
Autori: Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
modernizarea drumului 
comunal Valcau de Sus- 
Preoteasa. 
 
 
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 
 

 

336. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 03 Subrogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea  
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 

 In comuna Valcau de Jos , Judeţ Sălaj  
Propun alocarea sumei de 1000 mii Lei 
pentru  modernizarea drumului comunal 
Valcau de Jos – Marin.   
 
 
Autori: Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 

Suma este necesară  pentru  
modernizarea drumului 
comunal Valcau de Jos – 
Marin 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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local clasate Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

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

337. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 32 Reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit 
 

 In orasul Simleu Sivaniei , Judeţ Sălaj   
Propun alocarea sumei de 1000 mii Lei 
pentru continuarea proiectelor de 
anvelopare termica a blocurilor. 
 
 
Autori: Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară  pentru 
continuarea proiectelor de 
anvelopare termica a 
blocurilor; 
 
 
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 
 

 

338. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 

 In orasul Simleu Sivaniei , Judeţ Sălaj   
Propun alocarea sumei de 700 mii Lei 
pentru  construirea unui pod peste raul 
Crasna, pod care va lega DN1H de 
strada Simion Barnutiu.  
 
 

Suma este necesară  pentru  
construirea unui pod peste 
raul Crasna, pod care va lega 
DN1H de strada Simion 
Barnutiu; 
 
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 
 

339. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

 In orasul Simleu Sivaniei , Judeţ Sălaj   
Propun alocarea sumei de 1000 mii Lei 
pentru realizarea drumului de acces 
Simleu Sivaniei ( str. Mihail 
Sadoveanu)- Pericei.  
 
 
Autori: Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară  pentru 
realizarea drumului de acces 
Simleu Sivaniei ( str. Mihail 
Sadoveanu)- Pericei; 
 
 
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 
 

 

340. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 

Majorarea cu suma de 8.000.000 lei 
pentru o staţie de epurare şi 
îmbunătăţirea infrastructurii reţelei de 
canalizare. 
 
 

La primăria din comuna 
Cocorăştii Mislii judeţul 
Prahova este necesară 
realizarea proiectului de  
îmbunătăţire a infrastructurii 
reţelei de canalizare şi 
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satelor 
 

 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL– Camera 
Deputaţilor 

achiziţionărea unei staţii de 
epurare. 
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
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 
 
 

341. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de 3.400.000 lei 
pentru o staţie de epurare şi 
îmbunătăţirea infrastructurii reţelei de 
canalizare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 

La primăria din comuna 
Filipeştii de Pădure judeţul 
Prahova este necesară 
realizarea proiectului de  
îmbunătăţire a infrastructurii 
reţelei de canalizare şi 
achiziţionărea unei staţii de 
epurare. 
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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Grup parlamentar: PDL– Camera 
Deputaţilor 

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

342. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de  8.700.000 lei 
pentru îmbunătăţirea infrastructurii 
reţelei de canalizare. 
 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL– Camera 
Deputaţilor 

Realizarea proiectului de  
îmbunătăţire a infrastructurii 
reţelei de canalizare este 
necesară la primăria din 
comuna Boldeşti Grădiştea 
din judeţul Prahova 
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
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 
 
 

 

343. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării Majorarea cu suma de  7.000.000 lei Sunt necesare aceste lucrări  
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Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

pentru extinderea infrastructurii de 
canalizare. 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL – Camera 
Deputaţilor 

de extindere în comuna 
Ceptura din judeţul Prahova. 
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
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 
 
 

344. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de  3.329.020 lei 
pentru demararea lucrărilor la 
infrastructura de canalizare. 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL – Camera 
Deputaţilor 

Sunt necesare aceste lucrări la 
infrastructura de canalizare, 
în comuna Poiana Câmpina  
din judeţul Prahova. 
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
 
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 
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5.000.000 mii lei 
 
 

345. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de  2.689.160 lei 
pentru extinderea şi modernizarea staţiei 
de epurare a apelor uzate. 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL – Camera 
Deputaţilor 

Este necesară această 
extindere şi modernizare în 
comuna Poiana Câmpina din 
judeţul Prahova. 
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
 
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 
 
 

 

346. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de  3.600.000 lei 
pentru alimentarea cu apă. 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL – Camera 

Lucrarea este necesară în 
comuna Tătaru din judeţul 
Prahova. 
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
 
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 Ministerul 
Finanţelor Publice la 
5.000.000 mii lei 
 
 

347. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de  4.313.940 lei 
pentru realizarea reţelei de canalizare şi 
amplasare staţie de epurare. 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL – Camera 
Deputaţilor 

Lucrarea este necesară în 
zona Gării,  comuna Poiana 
Câmpina din judeţul Prahova 
pentru realizarea reţelei de 
canalizare şi amplasarea unei 
staţii de epurare.  
 
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
 
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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348. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de  14.964.890 lei 
pentru demararea lucrărilor la structura 
de siguranţă a malurilor şi amenajarea 
cursurilor de apă. 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL – Camera 
Deputaţilor 

Lucrarea este necesară în 
comuna Poiana Câmpina din 
judeţul Prahova. 
 
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
 
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 
 
 

 

349. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de  3.400.000 lei 
pentru demararea lucrărilor la structura 
de siguranţă a malului. 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL – Camera 
Deputaţilor 

Lucrarea este necesară în 
comuna Proviţa de Jos din 
judeţul Prahova în vederea 
demarării lucrărilor la 
structura de siguranţă a 
malului pârâului Proviţa. 
 
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
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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 
 
 

350.  
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

 
Majorarea cu suma de  200.000 lei 
pentru  săli de sport. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL – Camera 
Deputaţilor 

 
Începerea lucrărilor la 
modernizarea bazei sportive 
este necesară la şcoala 
gimnazială Ion Mateescu din 
comuna Proviţa de Jos, 
judeţul Prahova  
 
Unitatea de învăţământ nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente. 
 
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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351.  

Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

 
Majorarea cu suma de 3.500.000 lei 
pentru infrastructura la nivel judeţean. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL – Camera 
Deputaţilor 

 
În oraşul Buşteni, judeţul 
Prahova, este necesară 
reabilitarea drumurilor. 
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
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 
 
 

 

352. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 32 Reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit 
 

Majorarea cu suma de  1.500.000 lei 
pentru reabilitarea termică a clădirilor 
de locuit. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL – Camera 

La primăria din oraşul 
Buşteni este în deruilare 
programul de reabilitare 
termică a blocurilor. 
 
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare 
suficientepentru finalizarea 
acestor lucrări. 
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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 
 
 

353.  
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul II Bunuri şi 
servicii/Alin. 05 Carburanţi şi lubrifianţi 
 

 
Majorarea cu suma de  30.000 lei pentru 
asigurarea iluminatului public. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL – Camera 
Deputaţilor 

 
Majorarea este necesară 
pentru asigurarea necesarului 
de venituri destinate 
achiziţionării combustilului 
necesar pe timpul iernii 
pentru Comuna Secăria din 
judeţul Prahova 
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
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 
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5.000.000 mii lei 
 
 

354. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul II Bunuri şi 
servicii/Alin. 03 Încălzit, iluminat şi 
forţă motrică 

Majorarea cu suma de  10.000 lei pentru 
asigurarea iluminatului public. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL – Camera 
Deputaţilor 

Majorarea este necesară 
pentru asigurarea necesarului 
de venituri destinate 
iluminatului public în 
Comuna Secăria din judeţul 
Prahova 
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
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 
 
 

 

355. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul II Bunuri şi 
servicii/Alin. 04 Apă, canal şi 
salubritate 

Majorarea cu suma de  20.000 lei pentru 
asigurarea serviciilor de salubrizare. 
 
 
 
 

Majorarea este necesară 
pentru asigurarea necesarului 
de venituri destinate 
asigurării serviciilor de 
salubrizare în Comuna 
Secăria,judeţul Prahova 
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Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL – 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 impozitelor şi 
taxelor estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 
5.000.000 mii lei 
 
 

356. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul II Bunuri şi 
servicii/Alin. 03 Încălzit, iluminat şi 
forţă motrică 

Majorarea cu suma de  2.400.000 lei 
pentru modernizarea sistemului de 
iluminat public stradal şi implementarea 
măsurilor de eficienţă energetică. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL – Camera 
Deputaţilor 

Majorarea este necesară 
pentru modernizarea 
sistemului  de iluminat public 
stradal şi implementarea 
măsurilor de eficienţă 
energetică în comuna Poiana 
Câmpina, judeţul Prahova 
 
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
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din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 
5.000.000 mii lei 
 
 
 

357. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul II Bunuri şi 
servicii/Alin. 04 Apă, canal şi 
salubritate 

Majorarea cu suma de  100.000 lei 
pentru organizarea şi implementarea 
sistemului de colectare selectivă a 
deşeurilor. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL – Camera 
Deputaţilor 

Majorarea este necesară 
pentru asigurarea veniturilor 
necesare orgaizării şi 
implementării programului de 
colectare selectivă a 
deşeurilor în Comuna Poiana 
Câmpina,judeţul Prahova 
 
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
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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358.  
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 32 Reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit 
 

 
Majorarea cu suma de  3 milioane  lei 
pentru reabilitarea termică a clădirilor 
de locuit. 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase, deputat PDL 
Grup parlamentar: PDL – Camera 
Deputaţilor 

 
La primăria din municipiul 
Ploieşti, judeţul Prahova s-au 
primit cereri pentru 
reabilitarea termică a unui 
număr de 221 blocuri.  
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
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 
 
 

 

359. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 3.500.000 lei 
pentru pentru infrastructura la nivel 
judeţean. 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL– Camera 
Deputaţilor 

În oraşul Comarnic, judeţul 
Prahova, este necesară  
reabilitarea străzilor 
deteriorate în urma 
introducerii sistemului de 
canalizare.  
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
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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 
 
 

360. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 3.000.000. lei 
pentru reabilitarea drumurilor locale. 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL– Camera 
Deputaţilor 

În oraşul Băicoi din judeţul 
Prahova este necesară 
reabilitarea drumurilor locale 
datorită stării extrem de 
proaste în care acestea sunt. 
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
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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361. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 3.508.643 lei 
pentru modernizarea drumului comunal 
Trăisteni, Valea Seacă. 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL– Camera 
Deputaţilor 

Este necesară modernizarea 
acestui drum din comuna 
Valea Doftanei, judeţul 
Prahova datorită stării precare 
în care acesta se află. 
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
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 
 
 

 

362. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 600.000 lei 
pentru asfaltarea drumurilor locale. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL– Camera 
Deputaţilor 

În comuna Baba Ana din 
judeţul Prahova, asfaltarea 
drumurilor locale este 
necesară pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii judeţene. 
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 
5.000.000 mii lei 
 
 

363. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 500.000 lei 
pentru asfaltarea drumurilor locale. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL– Camera 
Deputaţilor 

În comuna Vadu Săpat din 
judeţul Prahova, asfaltarea 
drumurilor locale este 
necesară pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii judeţene. 
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
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 
 
 

 

364. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Majorarea cu suma de 4.500.000 lei 
pentru modernizarea drumurilor 

Este necesară modernizarea 
acestui drum din comuna 
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Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

comunale. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL– Camera 
Deputaţilor 

Drăgăneşti, judeţul Prahova 
datorită stării precare în care 
acesta se află. 
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
 
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 
 
 

365. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 90.000 lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumurilor 
de interes local şi construire de pod. 
 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL– Camera 

Modernizarea şi reabilitarea 
drumurilor de interes local 
DS Gorăneşti şi Lunca şi 
construirea unui pod de 
interes local în punctul 
Schiopata în comuna Proviţa 
de Sus, judeţul Prahova sunt 
necesare în vederea depunerii 
programului GAL pentru 
accesarea fondurilor 
europene. 
 
Primăria nu dispune de 
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Deputaţilor resurse financiare suficiente 
 
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 
 
 

366. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 3.500.000 lei 
pentru finalizarea programului de 
reabilitare a drumurilor.  
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL– Camera 
Deputaţilor 

Finalizarea programului de 
reabilitare a drumurilor este 
necesară în comuna Provniţa 
de Jos, judeţul Prahova. 
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
 
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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367. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 4.575.780 lei 
pentru modernizarea străzilor. 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL– Camera 
Deputaţilor 

Modernizarea străzilor este 
necesară în comuna Poiana 
Câmpina, judeţul Prahova. 
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
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 
 
 

 

368. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 500.000 lei 
pentru modernizarea drumurilor locale. 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL– Camera 
Deputaţilor 

Modernizarea drumurilor 
locale este necesară în 
comuna Plopu, judeţul 
Prahova. 
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 

 

369. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 

Majorarea cu suma de 200.000 lei 
pentru executarea de trotuare pietonale. 
 

Executarea trotuarelor 
pietonale este necesară în 
comuna Plopu, judeţul 
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dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 
Grup parlamentar: PDL– Camera 
Deputaţilor 

Prahova. 
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
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 
 
 

370. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 1.000.000 lei 
pentru construire unui pod de interes 
local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Roberta 
Anastase 

Modernizarea şi reabilitarea 
drumurilor de interes local 
DS Gorăneşti şi Lunca şi 
construirea unui pod de 
interes local în punctul 
Schiopata în comuna Proviţa 
de Sus, judeţul Prahova sunt 
necesare în vederea depunerii 
programului GAL pentru 
accesarea fondurilor 
europene. 
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
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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 
 
 

371.  
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de  750 mii lei 
pentru construirea de locuinţe ANL în 
Oraşul Luduş, jud. Mureş 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Urcan Florin 
Grupul parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

În localitatea Luduş, jud. 
Mureş s-a demarat  un proiect 
de contruire de locuinţe 
pentru tineri, în regim ANL, 
Etapa II, Str. Viitorului f.n., 
aflat în stadiu de finalizare. 
 
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 
 

 

372. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 

Majorarea cu suma de  500 mii lei 
pentru alimentarea cu apă a comunei 
Bichiş, jud. Mureş. 

În localitatea Bichiş judeţul 
Mureş este finalizat 
proiectului de alimentare cu 
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dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

 
 
 
 
Autorul amendamentului: Urcan Florin 
Grupul parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

apă. Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
să achite lucrarea. 
 
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 
 

373. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  5.000 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivel 
judeţean, în oraşul Luduş, judeţul 
Mureş. 
 
 
 
Autorul amendamentului: Urcan Florin 
Grupul parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

 
În judeţul Mureş, pe raza 
oraşului Luduş, este necesară 
consolidarea singurului pod 
rutier peste râul Mureş. 
Investiţia este derulată prin 
C.N.I. 
 
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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374. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 05 Finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor  
urbanistice generale si a regulamentelor 
locale de urbanism 
 

Majorarea cu suma de  100 mii lei 
pentru pentru finanţarea lucrării 
“Reactualizare PUG şi RLU Oraşul 
Luduş, jud. Mureş” 
 
 
Autorul amendamentului: Urcan Florin 
Grupul parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Oraşul Luduş a elaborat 
lucrarea “Reactualizare PUG 
şi RLU Oraşul Luduş, jud. 
Mureş” şi nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
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 
 

 

375. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de  1.500 mii lei 
pentru continuarea construirii unui 
Bazin de înot didactic în Oraşul Luduş, 
jud. Mureş. 
 
 
Autorul amendamentului: Urcan Florin 
Grupul parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

În localitatea Luduş, jud. 
Mureş s-a demarat  contruirea 
unui bazin de înot didactic, 
suma fiind necesară 
continuării lucrărilor.  
 
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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376. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 03 Subrogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea  
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Majorarea cu suma de  250 mii lei 
pentru pentru finanţarea lucrării 
“Reabilitare străzi şi uliţe în satele 
aparţinătoare comunei Cucerdea, jud. 
Mureş” 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Urcan Florin 
Grupul parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

În anul 2008 Primăria 
Cucerdea, jud. Mureş a 
demarat investiţia 
“Reabilitare străzi şi uliţe în 
satele aparţinătoare comunei 
Cucerdea, jud. Mureş”, sistată 
din lipsă de fonduri. 
 
 
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 
 

 

377. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 03 Subrogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea  
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Majorarea cu suma de  750 mii lei 
pentru pentru finanţarea lucrării 
“Reabilitare DC 96 Cheţani-Grindeni, 
4,5km” 
 
 
 
Autorul amendamentului: Urcan Florin 
Grupul parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

În anul 2011 Primăria 
Cheţani, jud. Mureş a 
demarat investiţia 
“Reabilitare DC 96 Cheţani-
Grindeni, 4,5km”, sistată din 
lipsă de fonduri. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
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taxelor estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 
5.000.000 mii lei 
 

378. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 03 Subrogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea  
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

 
Majorarea cu suma de  1.500 mii lei 
pentru pentru finanţarea finalizării  
investiţiei “Modernizare drum comunal 
DC 83, cuprins intre DN 14 A si satul 
Bobohalma, jud. Mures” 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Urcan Florin 
Grupul parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

În anii precedenţi, Primăria 
mun. Tîrnăveni, jud. Mureş a 
demarat investiţia 
“Modernizare drum comunal 
DC 83, cuprins intre DN 14 A 
si satul Bobohalma, jud. 
Mures”, sistată din lipsă de 
fonduri. 
 
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 
 

 

379. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 

Majorarea cu suma de  300 mii lei 
pentru alimentarea cu apă a satului 
Bobohalma, jud. Mureş. 
 
 
 
Autorul amendamentului: Urcan Florin 

Satul Bobohalma aparţine de 
mun. Târnăveni.  Primăria nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente să continue 
investiţia începută. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
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 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 

380. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/art 02/alin 
35, cu suma de 292 mii lei pentru 
realizarea obiectivului extindere reţele 
de distribuţie a apei, canalizare şi staţie 
de epurare, Comuna Feldru, Judeţul 
Bistriţa-Năsăud                                         
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban       
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 292 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
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381. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune suplimentare bugetului  
Ministerul dezvoltarii regionale şi 
administraţiei publice anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/art 02/alin 
37 cu suma de 1.563 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Imbunătăţirea 
infrastructurii drumurilor forestiere, 
Comuna Feldru, Judeţul Bistriţa - 
Năsăud 
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 
                                                                  

Se solicită admiterea acestui 
amendament în vederea 
implementării proiectului pe 
Masura 125.                             
 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 1.563 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Infrastructura la nivel 
judeţean”, cu suma 
respectivă. 

 

382. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35 cu suma de  929 mii lei pentru 
realizarea obiectivului înfiinţare Centru 
de zi pentru activităţi educative After 
school, Comuna Feldru, Judeţul Bistriţa 
- Năsăud 
 
 
 

Se solicita admiterea acestui 
amendament avand in vedere 
faptul ca aceasta comuna nu 
beneficiază de o astfel de 
şcoală. Sunt multe familii 
care se intorc acasă din 
străinătate şi care doresc o 
îngrijire şi o educaţie 
adecvată pentru copiii lor, 
prin asigurarea unui program 
complex de desfasurare a 
activitatilor educative.   
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Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

                
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 929 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

383. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa 51/ titlul VI/ art 02/alin 
35 cu suma de  233 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Construcţie 
miniteren de sport cu gazon sintetic, 
Localitatea Nepos, Judeţul Bistriţa - 
Năsăud 
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban.      
 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 

 



 212 

serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 233 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

384. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice,                          
anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35, cu suma de  410 
mii lei pentru realizarea obiectivului 
Construire grădiniţă cu program normal, 
Localitatea Nepos, Judeţul Bistriţa - 
Năsăud 
 
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand în 
vedere faptul ca în loc. 
Nepos, care are peste 2000 de 
locuitori, nu există un spaţiu 
optim unde copiii să-şi 
desfăşoare activităţile 
educative.                                  
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 410 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
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românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

385. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  410 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Grădiniţă cu 
program normal, Comuna Feldru, 
Judeţul Bistriţa - Năsăud 
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Se solicită admiterea acestui 
amendament deoarece în loc. 
Feldru nu există o clădire 
amenajată în acest scop, 
copiii işi desfăşoară 
activităţile în spaţii private.       
 
 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 410  
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 

 

386. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, suma de 200 mii lei pentru 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern este 
nevoie, pe lângă cointeresarea 
factorului uman, de o 
infrastructură şcolară 
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realizarea obiectivului Reabilitare Grup 
şcolar cls. V-VIII, Comuna Feldru, 
Judeţul Bistriţa - Năsăud                           
 
 
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
                                                                  

modernă, iar obiectivul 
propus spre finanţare se află 
într-o starea avansată de 
deteriorare. Se solicită 
admiterea acestui 
amendament.    
      
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 200  
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
               

387. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  500 mii lei pentru 
realizarea obiectivului 
Pietruire/asfaltare DC 1 km 0+000-
10+200, Localitatea Telciu-Telcişor, 
Comuna Telciu, Judeţul Bistriţa-Năsăud   
 

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea  
modernizării zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban.    
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Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
                                                                  

Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 500  
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

388. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  150 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Amenajare sala 
de festivităţi, Localitatea Telciu, 
Comuna Telciu, Judeţul Bistriţa-Năsăud   
 
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
                                                                  

Se solicită admiterea  
amendamentului în vederea  
modernizării zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban.      
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 150 
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mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

389. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 01/alin 
35, cu suma de  150 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare Grup 
şcolar, Localitatea Telciu, Comuna 
Telciu, Judeţul Bistriţa-Năsăud     
 
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
                                                                   

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea  
modernizării zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban.      
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 150  
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
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390. Ministerul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  470 mii lei pentru 
realizarea obiectivului proiect integrat, 
Localitatea Telciu, Comuna Telciu, 
Judeţul Bistriţa-Năsăud     
 
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea  
modernizării zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban.      
 
Sursa de finantare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 470 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

 

391. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  4.759 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare DC 
15 Măgurele-Jeica, Localitatea 

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea  
modernizării zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
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Măgurele-Jeica, Comuna Mărişelu, 
Judeţul Bistriţa -Năsăsud      
 
 
 
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor  
 

decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban. 
Obiectivul este în fază de 
executare, se solicită alocarea 
bugetară pentru finalizarea 
investiţiei.                                  
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 4.759 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

392. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  107 mii lei pentru 
realizarea obiectivului reabilitare strada 
principala, Localitatea Mărişelu, 
Comuna Mărişelu, Judeţul Bistriţa-
Năsăud  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea  
modernizării zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban. 
Obiectivul este în faza de 
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Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor  
 
                                                                  

executare, se solicită alocarea 
bugetară pentru finalizarea 
investitiei.                                
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 107 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

393. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  496 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Amenajare curs 
apă, Localitatea Sîntioana, Comuna 
Mărişelu, Judeţul Bistriţa – Năsăud     
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea  
modernizării zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban. 
Obiectivul este în fază de 
executare, se solicită alocarea 
bugetaăa pentru finalizarea 
investiţiei.                                
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Deputaţilor  
 
 

 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 496 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

394. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  373 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Amenajare 
trotuar, Localitatea Domneşti, Comuna 
Mărişelu, Judeţul Bistriţa- Năsăud 
  
 
 
 
 
 
Autori: 

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea  
modernizării zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban. 
Obiectivul este în faza de 
executare, se solicită alocarea 
bugetară pentru finalizarea 
investiţiei                                 
 
Sursa de finanţare: 
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Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor  
 
                                                                  

diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 373 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

395. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35 cu suma de  609 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Modernizare 
drumuri de interes local, Localitatea 
Mărişelu, Comuna Mărişelu, Judeţul 
Bistriţa-Năsăud       
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor  

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează 
desfăşurarea activităţilor 
curente, iar în condiţii de 
ploaie sau zăpadă, acestea 
devin impracticabile. Se 
solicită admiterea 
amendamentului.           
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
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serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 609 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

396. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  700 mii lei  pentru 
realizarea obiectivului Modernizare 
drumuri de interes local, Localitatea 
Bîrlaşi Sîntioana, Comuna Mărişelu, 
Judeţul Bistriţa-Năsăud  
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL 
 Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
                                                                  

Starea precara a drumurilor 
comunale ingreunează 
desfăşurarea activităţilor 
curente, iar în condiţii de 
ploaie sau zăpadă, acestea 
devin impracticabile. Se 
solicită admiterea 
amendamentului.           
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 700 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
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397. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  746 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare 
şcoală, Localitatea Domneşti, Comuna 
Mărişelu, Judeţul Bistriţa-Năsăud 
    
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
                                                                  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, 
având în vedere stadiul 
avansat de degradare a 
structurii de rezistenţă.              
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 
746mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

 

398. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  875 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Construire 

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea  
modernizării zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
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grădiniţă, Localitatea Domneşti, 
Comuna Mărişelu, Judeţul Bistriţa-
Năsăud 
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
                                                                  

urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban.      
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 875 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

399. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
37, cu suma de  1.149 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Decolmatare 
Valea Măgurii, Localitatea Domneşti, 
Comuna Mărişelu, Judeţul Bistriţa-
Năsăud  
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
curaţirea cât mai urgentă a 
acestei văi în  vederea 
folosirii cât mai rapidă de 
către cetăţeni. Modernizarea 
zonelor rurale prin asigurarea 
unor condiţii corespunzătoare 
standardelor de calitate din 
comunităţile urbane trebuie să 
reducă decalajul rural-urban.   
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
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Deputaţilor 
 

la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 1.149  
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramul Infrastructura 
la nivel judeţean”, cu suma 
respectivă. 
 

400. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
37, cu suma de  500 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Amenajare Valea 
Jeicii, Localitatea Jeica, Comuna 
Mărişrlu, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
   
                                                                  

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea  
modernizării zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban.      
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 500 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramul Infrastructura 
la nivel judeţean”, cu suma 
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respectivă. 
 

401. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
37, cu suma de  1.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Regularizare râu 
Şieu zona Faţa Negruşeri, Localitatea 
Domneşti, Comuna Mărişelu, Judeţul 
Bistriţa – Năsăud  
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
                                                                  

Se propune adoptarea 
amendamentului. Ca urmare a 
viiturilor şi a revărsării 
torentilor au fost grav afectate 
locuinţele şi terenurile 
agricole. Se solicită această 
sumă pentru lucrări de 
refacere şi regularizare.             
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 1.000  
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramul Infrastructura 
la nivel judeţean”, cu suma 
respectivă. 
 

 

402. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
37, cu suma de  1.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Regularizare râu 

Se propune adoptarea 
amendamentului. Ca urmare a 
viiturilor şi a revărsării 
torenţilor au fost grav afectate 
locuinţele şi terenurile 
agricole. Se solicită această 

 



 227 

Şieu zona Mânzărie, Localitatea 
Domneşti, Comuna Mărişelu, Judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
                                                                  

sumă pentru lucrări de 
refacere şi regularizare.             
 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 1.000 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramul Infrastructura 
la nivel judeţean”, cu suma 
respectivă. 
 

403. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  16.323  mii lei pentru 
realizarea obiectivului Alimentare cu 
apă, Localităţile Domneşti, Mărişelu, 
Măgurele, Bîrla, Sîntioana, Comuna 
Mărişelu, Judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunatăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 16.323 
mii lei şi suplimentarea 
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Deputaţilor 
 
 

“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

404. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  2.063 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Alimentare cu 
apă Localitatea Jeica, Comuna 
Mărişelu, Judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunatăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în această comună.    
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 
2.063mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

 

405. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35,  cu suma de  647 mii lei pentru 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunatăţirea infrastructurii 
rurale şi cresţerea gradului de 
civilizatie în aceasta comună.    
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realizarea obiectivului Alimentare cu 
apă, Localitatea Nuşeni, Comuna 
Mărişelu, Judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
                                                                  

 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 
647mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

406. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35,  cu suma de  30.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Sistem de 
canalizare, Comuna Mărişelu, Judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunatăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în această comună.    
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 30.000 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
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Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

407. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 06 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
06, cu suma de  350 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Alimentare cu 
energie electrică Grup case Mânzărie, 
Localitatea Domneşti, Comuna 
Mărişelu, Judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
                                                                  

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunatăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizatie în acest spaţiu.          
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 350 
mii lei şi suplimentarea 
“Retehnologizarea 
centralelor”, cu suma 
respectivă. 
 

 

408. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
37, cu suma de  946 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Lucrări de  
infrastructură (asfaltare drum pietruit 2 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
continuarea acestei investiţii 
în vederea îmbunătăţirii 
infrastructurii rurale şi 
creşterea gradului de 
civilizaţie în această comună.    
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km) 
Modernizare Uliţa Valea Alunişului, 
Comuna Runcu Salvei, Judeţul Bistriţa 
– Năsăud 
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
                                                                  

 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 946 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Infrastructura la nivel 
judeţean ”, cu suma 
respectivă. 
 

409. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  2.400 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Podul de peste 
Someş, Localitatea Rebrişoara, Comuna 
Rebrisoara, Judeţul Bistriţa – Năsăud 
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
                                                                  

Se solicită adoptarea 
amendamentului. Aceasta 
investiţie, strict necesară, 
reprezintă legătura cu 
cetăţenii din centru, populaţie 
de circa 400 de locuitori. 
Lucrare începută şi 
neterminată din lipsa de 
fonduri.                                      
 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
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serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 2.400 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
                         

410. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, 
anexa nr  3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35, cu suma de  
4.500 mii lei pentru realizarea 
obiectivului Asfaltarea drumului Gersa 
5 Km – modernizare şi Podirei 3 km - 
asfaltare, Localitatea Sat Gersa I şi sat 
Podirei, Comuna Rebrişoara, Judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
                                                                  
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest 
spaţiu.Transport civilizat 
rapid. Legatura cu centrul 
comunei pentru transportul 
copiilor.     
            
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 4.500 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
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411. Ministerul  dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, 
anexa nr 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35, cu suma de  
1.000 mii lei pentru realizarea 
obiectivului Construirea unui cămin 
cultural, Localitatea Sat Gersa I, 
Comuna Rebrişoara, Judeţul Bistriţa-
Năsăud      
                                                                  
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acesta comună. 
Cămin dezafectat, 
nesiguranţă, risc de prăbuşire 
peste cetăţeni şi elevi.  
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 1.000 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

 

412. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, 
anexa nr 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37, cu suma de  
1.000 mii lei pentru realizarea 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acestă comună. 
Circulaţia în siguranţă a 
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obiectivului Construire de trotuare prin 
comună, circa 6 km plus şanţuri de 
scurgere a apei pluviale, Localitatea 
Rebrişoara, Comuna Rebrişoara, Judeţul 
Bistriţa-Năsăud  
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
                                                                  

cetăţenilor. Evitarea 
producerii unor accidente 
grave.                       
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 1.000 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Infrastructura la nivel 
judeţean”, cu suma 
respectivă. 
 

413. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, 
anexa nr 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37, cu suma de  
1.800 mii lei pentru realizarea 
obiectivului Modernizarea şi asfaltarea 
străzilor şi uliţelor satului, circa 6 km, 
Localitatea Rebrişoara, Comuna 
Rebrişoara, 
Judeţul Bistriţa-Năsăud   
                                                                  
Autori: 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban.      
 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
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Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 1.800 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Infrastructura la nivel 
judeţean”, cu suma 
respectivă. 
 

414. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  6.064, mii lei pentru 
realizarea obiectivului Alimentare cu 
apă, reţea de canalizare şi staţie de 
epurare, Localitatea Arcalia, Comuna 
Şieu Măgheruş, Judeţul Bistriţa-Năsăud 
  
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
                                                                  

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în această comună.    
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 
6.064mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
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415. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, 
anexa nr 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37, cu suma de  
4.500 mii lei pentru realizarea 
obiectivului Modernizare DC 31A km. 
0+000-5+360, Localitatea Şieu 
Măgheruş-Valea Măgheruşului până la 
loc. Sigmir unde se face joncţiunea cu 
DJ 151, Comuna Şieu Măgheruş, 
Judeţul Bistriţa-Năsăud    
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
                                                                  

Se solicită adoptarea 
amendamentului. Acest drum 
a fost propus şi acceptat la 
finanţare de către MDRT, 
PNDI existând un SF dar nu a 
mai fost alocata finanţarea 
fără justificare.                          
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 4.500 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Infrastructura la nivel 
judeţean”, cu suma 
respectivă. 
 

 

416. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  1.121 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Modernizare şi 
extindere Sc. Gen. Şieu Măgheruş, 
Localitatea Şieu Măgheruş, Comuna 
Şieu Magherus, Judeţul Bistriţa-Năsăud  

Se solicită adoptarea 
amendamentului. Pentru 
asigurarea unui proces 
educaţional modern este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o 
infrastructură şcolară 
modernă. Investiţia cuprinde 
desfaceri, demolări, refaceri 
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Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
                                                                  

finisaje, extindere Şcoală şi 
amenajări exterioare.  
                        
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 
1.121mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

417. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 04 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
04, cu suma de 1.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Construcţie Sală 
de educaţie fizică la Sc. Generală, 
Localitatea Şieu Măgheruş, Comuna 
Şieu Magherus, Judeţul Bistriţa-Năsăud  
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 

În anul 2012, prin HCL nr. 
58/29.11.2012, Consiliul 
local al com. Şieu Măgheruş 
a transmis în folosinţă 
gratuită CNI-SA o suprafaţă 
de teren de 900 mp pe durata 
construirii obiectivului Sală 
de educaţie fizică în incinta 
Sc. Gen. din Şieu Măgheruş. 
Solicităm cuprinderea acestei 
lucrări în planul de investiţii 
al CNI SA pe anul 2014.      
 
Sursa de finanţare: 
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Deputaţilor 
 
 

diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 1.000  
mii lei şi suplimentarea 
“Programului pentru 
construcţii de locuinţe şi săli 
de sport”, cu suma respectivă. 
                                        

418. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de   
200 mii lei pentru realizarea 
obiectivului Extindere alimentare cu 
apă, Localităţi Matei şi Corvineşti, 
Comuna Matei, Judeţul Bistriţa-Năsăud  
                                                                  
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acestă comună. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 200 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
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419. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  170 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare 
Şcoala Generală, Localitate Matei , 
Comuna Matei, Judeţul Bistriţa-Năsăud   
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acestă comună.     
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 170 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

 

420. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  11.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Alimentare cu 
apă, Localitati Moruş şi Fîntînele, 
Comuna Matei, Judeţul Bistriţa-Năsăud    
                                                                  
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 

Se solicită adoptarea 
amendamentului. SF a fost 
depus la MDRT în anul 2011 
pe programul PNDI.                 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
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Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

comunale” cu suma de 11.000 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

421. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  11.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Canalizare + 
Staţie de epurare, Localitati Matei şi 
Corvineşti, Comuna Matei, Judeţul 
Bistriţa-Năsăud     
  
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului. SF a fost 
depus la MDRT în anul 2011 
pe programul PNDI.                  
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 11.000 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 
 
 

 

422. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 

Se solicită adoptarea 
amendamentului. Pentru 
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Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

administraţiei publice, anexa nr 3/15/02, 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  800 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare Sc. 
Generala veche, Localitate Corvineşti, 
Comuna Matei, Judeţul Bistriţa-Năsăud    
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

asigurarea unui proces 
educaţional modern este 
nevoie, pe lângă cointeresarea 
factorului uman, de o 
infrastructură şcolară 
modernă. Şcoală cu grad 
ridicat de deteriorare.                
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 800 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

423. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
37, cu suma de  3.000 mii pentru 
realizarea obiectivului Asfaltare drum 
comunal  DC 4B, Localitate Ivăneasa, 
Comuna Ilva Mare, Judeţul Bistriţa-
Năsăud     

Se solicită adoptarea 
amendamentului. Investiţia 
este necesară întrucât în 
toamna a fost finalizată 
pietruirea acestui drum, în 
prezent costul pentru asfaltare 
este minim, iar intreţinerea 
acestuia este mult mai mica 
daca este asfaltat. 
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Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 3.000 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Infrastructura la nivel 
judeţean”, cu suma 
respectivă. 
  

424. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  800 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Extindrea reţelei 
de alimentare cu apa potabilă şi 
canalizare, Localitate Ilva Mare, 
Comuna Ilva Mare, Judeţul Bistriţa-
Năsăud 
  
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 

Se solicită adoptarea 
amendamentului. Investiţia 
este necesară pentru 
alimentarea cu apă a tuturor 
locuitorilor care sunt cu 
probleme în caz de secetă 
pentru asigurarea în condiţii 
optime a apei atât pentru 
oameni cât şi pentru animale.    
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
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comunale” cu suma de 800 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

425. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  1.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Reparaţii şi 
Modernizare Sc. gen. Florian Porcius, 
Localitate Rodna, Comuna Rodna, 
Judeţul Bistriţa-Năsăud   
                                                                  
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acestă comună.     
 
  
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 1.000 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

 

426. Ministerul  dezvoltării regionale şi Se propune suplimentare bugetului Se solicită adoptarea  
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administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  300 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Extindere Casa 
Tineretului, Localitate Rodna, Comuna 
Rodna, Judeţul Bistriţa-Năsăud   
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acestă comună.     
 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 300 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

427. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  634 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare 
Şcoala Generală Nicolaie Drăganu, 
Localitate Zagra, Comuna Zagra, 
Judeţul Bistriţa-Năsăud  
 
Autori: 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Lucrarea este începută  iar 
fără continuarea lucrarilor 
investia realizată se va 
degrada.            
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Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 634 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

428. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  1.043 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare 
Şcoala Generala , Localitate Poienile 
Zagrei, Comuna Zagra, Judeţul Bistriţa-
Năsăud   
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Lucrarea este începuta  iar 
fără continuarea lucrărilor 
invesţia realizată se va 
degrada.             
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 1.043 
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mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

429. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  100 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare 
Şcoala Generala, Localitatea Petrişor, 
Comuna Zagra , Judetul Bistriţa-Năsăud 
  
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spatiu. 
Lucrarea este începută  iar 
fără continuarea lucrărilor 
invesţia realizată se va 
degrada.            
 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 100 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
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430. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
37, cu suma de  700 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Asfaltare strada 
Principala, Localitatea Zagra, Comuna 
Zagra, Judeţul Bistriţa-Năsăud        
                                                                  
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Lucrarea este începută iar 
fără continuarea lucrarilor 
invesţia realizată se va 
degrada.              
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 700 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Infrastructura la nivel 
judeţean”, cu suma 
respectivă. 
 

 

431. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35,  cu suma de  2.500 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Alimentare cu 
apă comuna Zagra, Localităţii Zagra, 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Lucrarea este începuta iar 
fără continuarea lucrarilor 
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Poienile Zagrei şi Suplai, Comuna 
Zagra, Judeţul Bistriţa-Năsăud   
     
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

invesţia realizată se va 
degrada.              
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 2.500 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

432. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 01/alin 32 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 01/alin 
32, cu suma de  355 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare bloc 
de locuinte 8 apartamente  Zagra, 
Localitatea Zagra, Comuna Zagra , 
Judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Blocul este într-o stare 
avansată de degradare şi va 
deveni nelocuibil în urmatorii 
ani fără aceste investiţii.          
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
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Deputaţilor 
 
 

din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MF la 5 
mld lei.                                      

433. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
37, cu suma de  1.200 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Modernizare 
drum comunal DC 39 şi DC 40 , 
Localitati Perişor şi Alunişul, Comuna 
Zagra , Judeţul Bistriţa-Năsăud 
    
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizatie în acest spaţiu. 
Drumul este degradat şi fără 
reparaţii va deveni 
impracticabil.                    
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 1.200 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Infrastructura la nivel 
judeţean”, cu suma 
respectivă. 
 

 

434. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 

 



 250 

35, cu suma de  500 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Cămin Cultural, 
Localitate Valea Mare, Comuna Şanţ, 
Judeţul Bistriţa-Năsăud 
    
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

civilizaţie în acest spaţiu. 
Investiţia este în proporţie de 
90% realizată.                            
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 500 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

435. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  2.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Cămin Cultural, 
Localitate Şanţ, Comuna Şanţ, Judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
     
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.          
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 2.000 
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Deputaţilor 
 
 

mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

436. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  200 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Amenajare 
Centru Civic, Localitate Şanţ, Comuna 
Sanţ, Judeţul Bistriţa-Năsăud   
                                                                  
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.          
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 200 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

 

437. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
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35, cu suma de  500 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Grădiniţă, 
Localitate Cîrţibav, Comuna Şanţ, 
Judeţul Bistriţa-Năsăud    
                                                                  
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

civilizaţie în acest spaţiu. 
Investiţia este în proporţie de 
80% realizată.                            
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 500 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

438. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  1.800 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Alimentare cu 
apă şi sistem de canalizare, Localitatea 
Şanţ, Comuna Şanţ, Judeţul Bistriţa-
Năsăud  
  
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.          
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 1.800 
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Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

439. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  4.500 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Alimentare cu 
apă şi sistem de canalizare, Localitatea 
Valea Mare, Comuna Şanţ, Judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
     
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.          
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 4.500 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

 

440. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
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35, cu suma de  4.500 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Centrală 
biomasă, Localitatea Şanţ, Comuna 
Şanţ, Judeţul Bistriţa-Năsăud   
    
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

civilizaţie în acest spaţiu.          
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 4.500 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

441. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
37, cu suma de  1.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Podul Moldovei, 
Localitatea Şanţ, Comuna Şanţ, Judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
    
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.          
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 1.000 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
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 Infrastructura la nivel 
judeţean”, cu suma 
respectivă. 
 

442. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
37, cu suma de  1.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Asfaltare străzi, 
Localitatea Budacu de Sus, Comuna 
Dumitrita, Judeţul Bistriţa-Năsăud  
   
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului. Investiţia 
este în derulare şi este 
cuprinsă în Programul de 
modernizare a infrastructurii 
rurale derulat prin Ministerul 
Dezvoltari Regionale, 
conform HG 577/1997 
începută din anul 2010. 
Lucrările sunt executate în 
proportie de 60 %.       
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 1.000 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Infrastructura la nivel 
judeţean”, cu suma 
respectivă. 
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443. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  400 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Reparaţii capitale 
la Şcoala Generală V - VIII , Localitatea 
Budacu de Sus, Comuna Dumitrita, 
Judeţul Bistriţa-Năsăud   
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului. Investiţia 
este în derulare şi este 
cuprinsă în Programul 
Naţional de modernizare a 
infrastructuri şcolare, derulat 
prin Ministerul Educatiei şi 
Cercetari incepand din anul 
2008. Lucrarile sunt 
executate în proporţie de 70 
%.     
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 400 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
     

 

444. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  700 mii lei pentru 

Se solicită adoptarea 
amendamentului. Investitia 
este necesara deoarece 
imobilul Şcolii Gimnaziale 
Dumitrita are în componenţă 
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realizarea obiectivului Extindere Şcoala 
Gimnazială, Localitatea Dumitrita, 
Comuna Dumitrita, Judeţul Bistriţa-
Năsăud 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

opt săli de clasă, o sală de 
bibliotecă şi o sală 
profesorală, iar în contextul 
noii structuri a formei de 
învăţământ gimnazial mai 
este nevoie de a asigurara  
noi sali în care să se 
desfăşoare ativitatea Clasei 
pregatitoare (clasa zero), 
clasa IX, sala de activităţi 
comune (educative, culturale 
şi sportive) precum şi spaţiu 
administrativ – secretariat, 
direcţiune şi contabilitate.    
                                  
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 700 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

445. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 

Se solicită adoptarea 
amendamentului. Investiţia 
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Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

administraţiei publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  500 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Reparaţii capitale 
la Camin Cultural, Localitatea 
Dumitrita, Comuna Dumitrita, Judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
                                                                  
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

este necesară pentru a asigura 
integritatea clădirii existente 
şi constă în refacerea 
şarpantei şi reparaţii la faţada 
exterioară. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 500 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

446. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 04 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
04, cu suma de  500 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Amenajare Bază 
sportivă, Localitatea Dumitrita, Comuna 
Dumitrita, Judeţul Bistriţa-Năsăud 
   
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 

Se solicită adoptarea 
amendamentului. Investiţia 
constă în amenajarea unui 
teren de sport cu utilităţile 
aferente şi este necesară din 
cauza faptului că în comuna 
Dumitrita nu există niciun 
spatiu pentru activităţi 
sportive.                                     
 
Sursa de finanţare: 
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Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
                                                                  

diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 500 
mii lei şi suplimentarea 
“Programului pentru 
construcţii de locuinţe şi săli 
de sport”, cu suma respectivă. 
 

447. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  850 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare 
extindere şi mansardare clădire parter 
cu destinaţie de cabinete medicale, 
Localitatea Ilva Mică, Comuna Ilva 
Mică, Judeţul Bistriţa-Năsăud   
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului. Lucrarea 
este începută din anul 2012, 
iar în prezent activitatea 
medicului de familie se 
desfăşoară într-o cladire 
inchiriată unde condiţiile sunt 
improprii pentru desfaşurarea 
activităţii. 
                       
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 850 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
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Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

448. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  2.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Alimentare cu 
apă şi canalizare, Localitatea Ilva Mică, 
Comuna Ilva Mică, Judeţul Bistriţa-
Năsăud  
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.          
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 2.000 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

 

449. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 01/alin 13 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 01/alin 
13, cu suma de  600 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Realizare 

Se propune adoptarea 
amendamentului.  Lucrarea a 
fost începută în anul 2012, iar 
pentru 2014 este necesara 
alocarea  financiară pentru 
realizarea cadastrului la 
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cadastru în  Comuna Ilva Mică, Judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
      
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

nivelul întregii localităţi.           
 
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 
mld lei.                           

450. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  5.516 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Canalizare 
menajeră cu Staţie de epurare, 
Localitaţii Nuşeni, Beudiu, Feleac şi 
Rusu de Sus, Comuna Nuşeni, Judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
   
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se propune adoptarea 
amendamentului. Lucrări în 
execuţie, iar nefinanţarea lui 
stagnează implementarea 
proiectului pe Măsura 322.        
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 5.516 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

 

451. Ministerul  dezvoltării regionale şi Se propune suplimentare bugetului Se solicită adoptarea  
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administraţiei publice 
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
37, cu suma de  1.576 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Extindere şi 
modernizare străzi, Localitati Mălin, 
Dumbrava şi Vişa, Comuna Nuşeni, 
Judeţul Bistriţa-Năsăud   
   
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Lucrări de strictă necesitate 
pentru locuitorii din zona 
respectivă.                 
 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 1.576 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Infrastructura la nivel 
judeţean”, cu suma 
respectivă. 
 

452. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  122 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare şi 
extindere Cămin Cultural, Localitatea 
Feleac, Comuna Nuşeni,  Judetul 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Lucrări pentru buna 
desfăşurare a activităţilor 
necesare, camin cu grad 
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Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

înaintat de deteriorare.               
 
Sursa de finantare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 122 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

453. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  63 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare Sc. 
Gen. cls. I-IV, Localitate Feleac,  
Comuna Nuşeni, Judeţul Bistriţa-
Năsăud    
     
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea sistemului de 
învăţământ din localitatea 
Feleac. Scoală cu grad ridicat 
de deteriorare.                            
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 63 mii 
lei şi suplimentarea 
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“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 

454. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  300 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Executarea 
lucrărilor de modernizare Sc. Generală, 
Localitate Mălin,  Comuna Nuşeni, 
Judeţul Bistriţa-Năsăud 
      
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicita adoptarea 
amendamentului. Pentru 
asigurarea unui proces 
educational modern este 
nevoie, pe lângă cointeresarea 
factorului uman, de o 
infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivul 
propus spre finantare se afla 
într-o starea avansată de 
deteriorare.             
          
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 300 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
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455. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 04 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
04, cu suma de 525 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Bază sportivă în 
mediul rural în comuna Bistriţa 
Bîrgăului, Judeţul Bistriţa-Năsăud    
     
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului. Proiectul  
este în implementare, lucrarea 
este realizată în proporţie de 
50% iar nefinalizarea ar duce 
la deteriorarea lucrărilor 
executate până la această 
dată.                              
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 525 
mii lei şi suplimentarea 
“Programului pentru 
construcţii de locuinţe şi săli 
de sport”, cu suma respectivă. 
 

 

456. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 04 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
04, cu suma de 3.181 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Bloc locuinţe 
ANL 3, în comuna Bistriţa Bîrgăului, 
Judeţul Bistriţa-Năsăud  
     
Autori: 

Se solicită adoptarea 
amendamentului. Au fost 
realizate şi depuse la ANL 
documentaţiile tehnice, există 
solicitări de închiriere de la 
familiile tinere în general şi 
de la specialiştii care îşi 
desfaşoară activitatea în 
instituţiile din comună.              
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Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 
3.181mii lei şi suplimentarea 
“Programului pentru 
construcţii de locuinţe şi săli 
de sport”, cu suma respectivă. 
 

457. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de 1.306 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Modernizare 
drum  “Pietroasa”,  în comuna Bistriţa 
Bîrgăului, Judeţul Bistriţa-Năsăud 
    
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.          
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 1.306 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
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458. Ministerul  dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
37, cu suma de 7.882 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Modernizare 
uliţe comunale în comuna Bistriţa 
Bîrgăului, Judeţul Bistriţa-Năsăud 
  
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicităa adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.          
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 7.882 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Infrastructura la nivel 
judeţean”, cu suma 
respectivă. 
 

 

459. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de 679 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Grădiniţa cu 
program normal nr. 2, în comuna 
Bistriţa Bîrgăului, Judeţul Bistriţa-
Năsăud.  

Se solicită adoptarea 
amendamentului. Pentru 
asigurarea unui proces 
educaţional modern este 
nevoie, pe lângă cointeresarea 
factorului uman, de o 
infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivul 
propus spre finanţare se află 
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Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

într-o stare avansată de 
deteriorare. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 679 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
                            

460. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.5101/grupa20/ 
titlul II/ art 01/alin 30 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice,  anexa 3/15/02 
cap.5101/grupa20/ titlul II/ art 01/alin 
30, cu suma de 1.013 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Achizitionarea 
de utilaje si echipamente pentru 
serviciile publice, pentru deszăpezire şi 
întreţinere spaţii verzi,  în comuna 
Bistriţa Bîrgăului, Judeţul Bistriţa-
Năsăud  
      
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea 
modernizării zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban. 
                                                 
Sursa de finanţare: 
majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
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Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MFP la 5 mld lei.   

461. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice,  anexa 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de 2.308 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare, 
modernizare şi extindere Cămin 
cultural,  în comuna Bistriţa Bîrgăului, 
Judeţul Bistriţa-Năsăud  
  
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului. Căminul 
existent se găseşte într-o 
avansată stare de degradare 
din cauza vechimii sale. 
Documentaţia  tehnică este 
realizată.                                  
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 2.308 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
                            

 

462. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice,  anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 

Se solicită admiterea 
amendamentului.  
Documentaţia  tehnică este 
realizată. Se doreşte ca 
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35, cu suma de 1.173 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Construire 
gradiniţă cu două grupe cu program 
normal,  în comuna Bistriţa Bîrgăului, 
Judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
       
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
  

grupele de gradiniţă să  
funcţioneze într-un spaţiu 
separat, la această dată o 
grupă funcţionează în incinta 
primariei.                               
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 
1.173mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

463. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
37, cu suma de 700 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare drum 
forestier Blidireasa,  în comuna Bistriţa 
Bîrgăului, Judeţul Bistriţa-Năsăud     
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului.  Proiect în 
implementare.                           
 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
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Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
  

comunale” cu suma de 700 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Infrastructura la nivel 
judeţean”, cu suma 
respectivă. 
 

464. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de 350 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Extindere reţea 
apă şi canal pe Uliţa lui Cloşca,  în 
comuna Bistriţa Bîrgăului, Judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
     
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea  
modernizării zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban.      
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 350 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
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465. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  800 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Extindere reţea 
apă şi canal La Valea Bârnelor,  în 
comuna Bistriţa Bîrgăului, Judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
      
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea  
modernizării zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban.      
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 800 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

 

466. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  800 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Aducţiune apa, 
reabilitarea reţelei de apă şi canal în 

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea  
modernizării zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
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localitatea Colibiţa,  în comuna Bistriţa 
Bîrgăului, Judeţul Bistriţa-Năsăud 
        
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban.    
                                          
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 800 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

467. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 06 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
06, cu suma de  2.800 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Extinderea 
reţelei de electrificare în Pietroasa,  în 
comuna Bistriţa Bîrgăului, Judeţul 
Bistriţa-Năsăud  
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea  
modernizării zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban.     
                                        
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
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Deputaţilor 
 
 

în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 2.800 
mii lei şi suplimentarea 
“Retehnologizarea centralelor 
termice şi electrice de 
termoficare””, cu suma 
respectivă. 
 

468. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 06 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
06, cu suma de 3.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Extinderea 
reţelei de electrificare în Zona “Sub 
Deal” în comuna Bistriţa Bîrgăului, 
Judeţul Bistriţa-Năsăud 
     
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea  
modernizării zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban.      
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 3.000 
mii lei şi suplimentarea 
“Retehnologizarea centralelor 
termice şi electrice de 
termoficare”, cu suma 
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respectivă. 
 

469. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de 2.700 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Grădiniţă cu 
program prelungit,  în Localitatea 
Prundu Bîrgăului, Comuna Prundu 
Bîrgăului, Judeţul Bistriţa-Năsăud 
        
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită admiterea acestui 
amendament având în vedere 
faptul că această comuna nu 
beneficiază de o astfel de 
gradinită. Sunt multe familii 
care se întorc acasă din 
străinătate şi care doresc o 
îngrijire şi o educaţie 
adecvată pentru copiii lor, 
prin asigurarea unui program 
complex de desfăşurare a 
activităţilor educative.        
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 2.700 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

 

470. Ministerul  dezvoltării regionale şi Se propune suplimentare bugetului Se solicită admiterea  
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administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de 1.350 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Modernizare 
Cămin,  în Localitatea Susenii 
Bîrgăului, Comuna Prundu Bîrgăului, 
Judeţul Bistriţa-Năsăud 
         
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

amendamentului în vederea  
modernizării zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban. 
Obiectivul propus spre 
finantare se află într-o starea 
avansata de deteriorare   
                                   
Sursa de finantare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 1.350 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

471. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
37, cu suma de 2.068 mii lei pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea  
modernizării zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
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realizarea obiectivului Proiect integrat 
Dezvoltarea şi modernizarea 
infrastructurii locale,  în Comuna 
Chiochis, Judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
        
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban.  
Proiectul este deja în execuţie 
şi este necesară alocarea 
financiară pentru sustinerea 
cheltuielilor neeligibile. 
                                          
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 2.068 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Infrastructura la nivel 
judeţean”, cu suma 
respectivă. 
 

472. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
37, cu suma de 1.400 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Modernizarea 
infrastructurii locale  în Comuna 
Chiochis, Judeţul Bistriţa-Năsăud 

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea  
modernizării zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
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Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

dintre mediul rural şi urban. 
Este necesară alocarea 
financiară pentru susţinerea 
cheltuielilor neeligibile. 
                                          
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 1.400 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Infrastructura la nivel 
judeţean”, cu suma 
respectivă. 
 

473. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de 1.651 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Lucrări de 
amenajare a cursurilor de apă 
necadastrate,  în Comuna Chiochis, 
Judeţul Bistriţa-Năsăud 
    
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. Este 
necesară alocarea bugetară 
pentru susţinerea cheltuielilor 
neeligibile. 
   
 Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
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Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 1.651 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

474. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de  607 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Alimentare cu 
apă în satele Chiochiş şi Strugureni,  în 
Localitatea Chiochiş, Strugureni, 
Comuna Chiochiş, Judeţul Bistriţa-
Năsăud  
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi cresterea gradului de 
civilizaţie în acestă comună. 
Se solicită alocare bugetară 
pentru finalizarea investiţiei. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 607 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 

 



 280 

 
475. Ministerul  dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
37, cu suma de 1.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Modernizare DC 
24, km 0+000-12+700, Strugureni -
Zoreni,  în Localitatea Chiochiş, 
Strugureni, Comuna Chiochis, Judeţul 
Bistriţa-Năsăud.    
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acestă comună. 
Se solicită alocare bugetară 
pentru finalizarea investiţiei.     
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 1.000 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Infrastructura la nivel 
judeţean”, cu suma 
respectivă. 
 

 

476. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
37, cu suma de 300 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Modernizare DC 
24 A, km. 0+000-0+900, (DJ 172 A)-

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acestă comună. 
Se solicită alocarea financiară 
pentru finalizarea investiţiei.    
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Bozieş, în Localitatea Bozieş, 
Strugureni, Comuna Chiochis, Judetul 
Bistriţa-Năsăud        
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 300 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Infrastructura la nivel 
judeţean”, cu suma 
respectivă. 
 

477. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de 800 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare sediul 
primăriei,  în Localitatea Chiochiş, 
Comuna Chiochiş, Judeţul Bistriţa-
Năsăud 
    
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în această comună. 
Se solicită alocarea bugetară 
pentru finalizarea investiţiei.     
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 800 
mii lei şi suplimentarea 
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 “Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

478. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului   dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de 700 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Construcţie 
Şcoală de Arte şi Meserii,  în 
Localitatea Maieru, Comuna Maieru, 
Judeţul Bistriţa-Năsăud           
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în această comună. 
Obiectivul este în construcţie. 
Se solicită alocarea bugetară 
pentru finalizarea investiţiei.     
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 700 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

 

479. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
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Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de 1.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Construcţie 
spatiu Servicii Publice Generale,  în 
Localitatea Maieru, Comuna Maieru, 
Judeţul Bistriţa-Năsăud    
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în această comună. 
Obiectivul este în construcţie. 
Se solicită alocarea bugetară 
pentru finalizarea investiţiei.     
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 1.000 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

480. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
37, cu suma de 800 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Amenajare 
rigole,  în Localitatea Maieru, Comuna 
Maieru, Judeţul Bistriţa-Năsăud  
 
Autori: 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în această comună.    
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 

 



 284 

Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 800 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Infrastructura la nivel 
judeţean”, cu suma 
respectivă. 
 

481. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
37, cu suma de 1.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Lucrări 
suplimentare Reabilitare drum forestier,  
în Localitatea Valea Anieşului, Comuna 
Maieru, Judeţul Bistriţa-Năsăud 
      
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în această comună.    
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 1.000 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Infrastructura la nivel 
judeţean”, cu suma 
respectivă. 
 

 

482. Ministerul  dezvoltării regionale şi Se propune suplimentare bugetului Se solicită adoptarea  
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administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
37, cu suma de 1.500 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Pod peste Someş,  
în  Comuna Maieru, Judeţul Bistriţa-
Năsăud 
      
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în această comună.    
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 1.500 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Infrastructura la nivel 
judeţean”, cu suma 
respectivă. 
 

483. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 06 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
06, cu suma de 1.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Reţea alimentare 
cu energie electrică,  în Localitatea 
Valea Anieşului, Comuna Maieru, 
Judetul Bistriţa-Năsăud 
         
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în această comună.    
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
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Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

comunale” cu suma de 1.000 
mii lei şi suplimentarea 
“Retehnologizării centralelor 
termice şi electrice de 
termoficare”, cu suma 
respectivă. 
 

484. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de 800 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Construire 
Cămin cultural,  în Localitatea Agrieş, 
Comuna Târlişua Judeţul Bistriţa-
Năsăud 
       
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în această comun. 
Actualul   cămin este în 
pericol de prăbuşire şi poate 
pune în pericol viaţa 
cetăţenilor.                  
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 800 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
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485. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de 100 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare 
Şcoală Generală,  în Localitatea 
Borleasa, Comuna Târlişua Judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului. Pentru 
asigurarea unui proces 
educational modern este 
nevoie, pe lângă cointeresarea 
factorului uman, de o 
infrastructură şcolară 
modernă. Şcoală cu grad 
ridicat de deteriorare.                
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 100 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

 

486. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
37, cu suma de 300 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Construire pod 
Gura Mihailesei,  în Localitatea 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în această comună.    
 
Sursa de finanţare: 
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Târlişua, Comuna Târlişua Judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
   
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 300 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Infrastructura la nivel 
judeţean”, cu suma 
respectivă. 
 

487. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
37, cu suma de 300 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Construire pod 
Borleasa,  în Localitatea Borleasa, 
Comuna Târlişua Judeţul Bistriţa-
Năsăud 
   
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în această comună.    
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 300 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Infrastructura la nivel 
judeţean”, cu suma 
respectivă. 
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488. Ministerul  dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
37, cu suma de 3.177 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Modernizare 
drum de interes local HG 577/1996,  în 
Localitatea Lunca Ilvei, Comuna Lunca 
Ilvei, Judeţul Bistriţa-Năsăud  
  
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în această comună. 
Investiţia este realizată 
parţial. Se solicită alocarea 
bugetară pentru finalizarea 
investiţiei.                          
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 3.177  
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Infrastructura la nivel 
judeţean”, cu suma 
respectivă. 
 

 

489. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
37, cu suma de 1.543 mii lei pentru 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în această comună.  
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realizarea obiectivului realizare poduri 
peste râul Ilva,  în Localitatea Lunca 
Ilvei, Comuna Lunca Ilvei, Judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
         
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Nu există poduri pentru 
treceri auto în acele zone 
locuibile.                   
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 1.543 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Infrastructura la nivel 
judeţean”, cu suma 
respectivă. 
 

490. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 06 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
06,  cu suma de 525 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Reţea termică 
zona blocuri ANL  în Localitatea Lunca 
Ilvei, Comuna Lunca Ilvei, Judeţul 
Bistriţa-Năsăud  
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în această comună. 
Proiect privind achiziţionarea 
agentului termic de la MIS 
Grup                  
 
Sursa de finaţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
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Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 525 
mii lei şi suplimentarea 
“Retehnologizării centralelor 
termice şi electrice de 
termoficare”, cu suma 
respectivă. 
 

491. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
37, cu suma de 6.424 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare şi 
modernizare drumuri comunale DC 4B, 
DC 4E, DC 4D,  în Localitatea Lunca 
Ilvei, Comuna Lunca Ilvei, Judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
  
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în această comună.    
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 6.424 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Infrastructura la nivel 
judeţean”, cu suma 
respectivă. 
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492. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de 511 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Amenajare 
platformă str. Fabricii, blocuri ANL, 
creşă şi sală de sport,  în Localitatea 
Lunca Ilvei, Comuna Lunca Ilvei, 
Judeţul Bistriţa-Năsăud 
        
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în această comună.    
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 511 
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă. 
 

 

493. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de 875 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Montare cazan 
biomasă la pepiniera silivă, modernizare 
staţie şi reţele existente,  în Localitatea 
Lunca Ilvei, Comuna Lunca Ilvei, 
Judeţul Bistriţa-Năsăud 
  

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în această comună. 
 
Sursa de finanţare: 
majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
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Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MFP la 5 mld lei.   
 

494. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 02/alin 
35, cu suma de 3.296 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare şi 
extindere Sc.Gen. nr. 1,  în Localitatea 
Lunca Ilvei, Comuna Lunca Ilvei, 
Judeţul Bistriţa-Năsăud 
         
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului. Şcoala 
generală nr. 1 a fost 
construită în anul 1929 şi este 
un real pericol pentru elevi, 
neavînd nicio reparaţie 
capitală până în prezent.            
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumele prevăzute 
la capitolul 7001, 
subcapitolul 50 “Alte servicii 
în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării 
comunale” cu suma de 3.296  
mii lei şi suplimentarea 
“Subprogramului 
Modernizarea satului 
românesc”, cu suma 
respectivă 

 

495. Ministerul  dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice  

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului dezvoltării regionale şi 

Se solicita adoptarea 
amendamentului.                       
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Anexa nr. 3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 01/alin 13 

administraţiei publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 01/alin 
13, cu suma de 1.848 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Realizarea 
cadastrului general,  în Localitatea 
Lunca Ilvei, Comuna Lunca Ilvei, 
Judeţul Bistriţa-Năsăud  
 
Autori: 
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

 
Sursa de finantare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea de impozite şi 
taxe estimate de MFP la 5 
mld lei.                           

496. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 03 Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 6.648 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
modernizare străzi comunale Maieru, 
judeţul Bistriţa-Năsăud. 
  
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean        PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban. 
 
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. 
 

 



 295 

497. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 20 Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

Majorarea cu suma de 7.913 mii lei 
pentru realizarea obiectivului: Studiu 
fezabilitate pentru construire reţele de 
canalizare şi staţie de epurare în satele 
Matei şi Corvineşti, judeţul Bistriţa-
Năsăud. 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean     PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban. 
 
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. 
 

 

498. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 37 Subprogramul Infrastructura la 
nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 8.000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului: Drum 
comunal Măgurele-Jeica, judeţul 
Bistriţa-Năsăud. 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean      PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban. 
 
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 
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miliarde de lei. 
 

499. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 04 Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 
 
 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 400 mii lei 
pentru realizarea obiectivului: Bază 
sportivă Mărişelu, judeţul Bistriţa-
Năsăud  
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean      PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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 

 

500. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 35 Subprogramul Modernizarea 
satului românesc 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 400 mii lei 
pentru realizarea obiectivului: 
Alimentare cu energie electrică grup 
case-43 case Domneşti Mărişelu judeţul 
Bistriţa-Năsăud  
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean        PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
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Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

din majorarea de impozite şi 
taxe estimate de MFP la 5 
miliarde de lei. 
 

501. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 20 Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 600 mii lei 
pentru realizarea obiectivului: 
Alimentare cu apă, sat Neteni, Mărişelu, 
judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean      PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 

 

502. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 37 Subprogramul Infrastructura la 
nivel judeţean 
 
 
 

Majorarea cu suma de 500 mii lei 
pentru realizarea obiectivului: 
Amenajare Trotuar în satul Domneşti 
Mărişelu judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean       PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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 de impozite şi 
taxe estimate de MFP la 5 
miliarde de lei. 
 

503. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 20 Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

Majorarea cu suma de 1.640 mil lei 
pentru realizarea obiectivului: 
canalizare, staţie epurare şi alimentare 
cu apă Poiana Ilvei judeţul Bistriţa-
Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean        PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

 

504. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 20 Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Majorarea cu suma de 68 mii lei pentru 
realizarea obiectivului: alimentare cu 
apă Poiana Ilvei judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean      PDL 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
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 Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

 
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. 
 

505. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 35 Subprogramul Modernizarea 
satului românesc 
 
 
 

Majorarea cu suma de 356 mii lei 
pentru realizarea obiectivului: 
Extinderea şi modernizarea sediului 
Primăriei cu garaj şi grupuri sanitare – 
Silivaşu de Câmpie judeţul Bistriţa-
Năsăud 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean       PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 

 

506. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 

Majorarea cu suma de 135 mii lei 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitarea iluminatului public, 
Silivaşu de Câmpie, judeţul Bistriţa-

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
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între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 35 Subprogramul Modernizarea 
satului românesc 
 

Năsăud  
 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean       PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

507. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 35 Subprogramul Modernizarea 
satului românesc 
 

Majorarea cu suma de 59 mii lei pentru 
realizarea obiectivului: Achitarea c.v. 
totale a SF Masura 125 Silivaşu de 
Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud  
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean      PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

 

508. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării Majorarea cu suma de 800 mii lei Modernizarea zonelor rurale  
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Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 35 Subprogramul Modernizarea 
satului românesc 
 

pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare Cămin Cultural Tiha 
Bârgăului judeţul Bistriţa-Năsăud  
 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean       PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

509. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 03 Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 

Majorarea cu suma de 300 mii lei 
pentru realizarea obiectivului: 
Modernizare drum comunal Urmeniş-
Şopteriu judeţul Bistriţa-Năsăud  
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean       PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
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510. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 03 Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 

Majorarea cu suma de 4.400 mii lei 
pentru realizarea obiectivului: Asfaltare 
drum comunal Ilişua-Hamaşu Ciceului 
judeţul Bistriţa-Năsăud, 3,6 km-proiect 
depus pe masura 322 şi nefinanţat. 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean       PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

 

511. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 37 Subprogramul Infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 50 mii lei pentru 
realizarea obiectivului: Refacere podeţ 
în loc.Uriu judeţul Bistriţa-Năsăud  
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean      PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
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din majorarea de impozite şi 
taxe estimate de MFP la 5 
miliarde de lei. 
 

512. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 03 Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
 

Majorarea cu suma de 600 mii lei 
pentru realizarea obiectivului: Asfaltare 
străzi, Urmeniş, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

 

513. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 37 Subprogramul Infrastructura la 
nivel judeţean 
 
 

Majorarea cu suma de 125 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Studiu de 
fezabilitate măsura 125, Urmeniş 
judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean       PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
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PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

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. 
 

514. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 03 Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
 

Majorarea cu suma de 400 mii lei 
pentru realizarea obiectivului pietruire 
străzi comunale, Urmeniş judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean      PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

 

515. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 35 Subprogramul Modernizarea 

Majorarea cu suma de 70 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare 
dispensar comunal, Urmeniş judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
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satului românesc 
 
 

 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean     PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

516. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 35 Subprogramul Modernizarea 
satului românesc 
 

Majorarea cu suma de 80 mii lei pentru 
realizarea obiectivului reparaţie capitală 
Cămin Cultural Fânaţe judeţul Bistriţa-
Năsăud 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean    PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

 

517. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 

Majorarea cu suma de 350 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Canalizare şi staţie de epurare în loc. 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
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dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 35 Subprogramul Modernizarea 
satului românesc 
 

Urmeniş judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean       PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

518. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 26 Sprijin financiar pentru 
construirea de locuinţe, reabilitarea, 
consolidarea, şi extinderea locuinţelor 
existente 
 
 
 

Majorarea cu suma de 80 mii lei pentru 
realizarea obiectivului extindere reţea 
electrică într-un grup de case, Urmeniş 
judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean     PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
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519. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 03 Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
 

Majorarea cu suma de 1.193 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Modernizare strada Valea Ţibleşului şi 
acces pietonal pe Coasta, Zagra judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean      PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

 

520. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 26 Sprijin financiar pentru 
construirea de locuinţe, reabilitarea, 
consolidarea, şi extinderea locuinţelor 
existente 
 
 

Majorarea cu suma de 356 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitarea bloc de locuinţe cu 8 
apartamente loc. Zagra judeţul Bistriţa-
Năsăud 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean       PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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 
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 miliarde de lei. 
 

521. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 26 Sprijin financiar pentru 
construirea de locuinţe, reabilitarea, 
consolidarea, şi extinderea locuinţelor 
existente 
 
 

Majorarea cu suma de 40 mii lei pentru 
realizarea obiectivului alimentare cu 
energie electrică grup case zona Podee, 
Poienile Zagrei judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean      PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

 

522. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 03 Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 

Majorarea cu suma de 200 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Asfaltare 
stradă principală loc. Zagra judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean       PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea de impozite şi 
taxe estimate de MFP la 5 
miliarde de lei. 
 

523. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 35 Subprogramul Modernizarea 
satului românesc 
 
 

Majorarea cu suma de 120 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Proiect 
construire Cămin Cultural Alunişul, 
Zagra judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean       PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

 

524. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 35 Subprogramul Modernizarea 
satului românesc 
 

Majorarea cu suma de 600 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Proiect 
reabilitare Cămin Cultural Poienile 
Zagrei judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
Autori: 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
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 Deputat Ioan Oltean       PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

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. 
 

525. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 20 Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

Majorarea cu suma de 400 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Proiect 
alimentare cu apă Zagra, Poienile 
Zagrei şi Suplai, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean       PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

 

526. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 

Majorarea cu suma de 1.800 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Asfaltare 
DC 31 B Şieu Măgheruş judeţul 
Bistriţa-Năsăud  
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
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Alin 03 Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 

 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean      PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

527. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 03 Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 

Majorarea cu suma de 800 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Asfaltare 
DC 38, Spermezeu, sat Dumbrăviţa 
judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean    PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

 

528. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 

Majorarea cu suma de 425 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
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Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 04 Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 
 
 

Construcţie Bază Sportivă 
Multifuncţională în comuna Spermezeu 
judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean      PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

529. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 20 Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

Majorarea cu suma de 86.000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Alimentare cu apă a comunei Budeşti, 
satele Budeşti, Budeşti Fânaţe, Ţagu şi 
Ţagşoru, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean      PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
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530. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 20 Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

Majorarea cu suma de 42.000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Alimentare cu apă a comunei Ciceu 
Giurgeşti, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean      PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

 

531. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 20 Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

Majorarea cu suma de 28.000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Alimentare cu apă a comunei Negrileşti, 
judeţul Bistriţa-Năsăud  
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean     PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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 
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miliarde de lei. 
 

532. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 20 Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

Majorarea cu suma de 3.000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Alimentare cu apă sat Leleşti-Corabia, 
comuna Ciceu Mihăieşti, judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean     PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

 

533. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 35 Subprogramul Modernizarea 
satului românesc 
 

Majorarea cu suma de 1.516 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Sistem de 
canalizare şi staţie de epurare Lechinţa, 
comuna Lechinţa, judeţul Bistriţa-
Năsăud 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean      PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea de impozite şi 
taxe estimate de MFP la 5 
miliarde de lei. 
 

534. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 35 Subprogramul Modernizarea 
satului românesc 
 

Majorarea cu suma de 500 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Canalizare sat Milaş, comuna Milaş, 
judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean     PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

 

535. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 04 Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de 469 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Modernizare şi reabilitare bază sportivă 
comuna Prundu Bârgăului, judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
 
 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
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Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

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. 
 

536. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 37 Subprogramul Infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 152  mii lei 
pentru realizarea obiectivului Reparaţii 
capitale şi reparaţii a doua poduri de pe 
Bistriţa Ardeleană şi un pod peste râul 
Secu, comuna Prundu Bârgăului, judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean      PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

 

537. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 

Majorarea cu suma de 72 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Pod din beton 
armat peste Valea Şieului în localitatea 
Şieuţ comuna Şieut, judeţul Bistriţa-
Năsăud 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
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Alin 37 Subprogramul Infrastructura la 
nivel judeţean 
 

 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean      PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

538. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 04 Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de 467 mii lei  
pentru realizarea obiectivului 
Construcţie bază sportivă comuna Leşu, 
judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean       PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

 

539. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 

Majorarea cu suma de 580 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
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Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 04 Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 
 

Amenajare teren de sport Teaca, judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean    PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

540. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 04 Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de 466 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Construcţie bază sportivă comuna 
Feldru, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean     PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
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541. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 04 Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de 350 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Construcţie bază sportivă comuna 
Chiuza, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean    PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

 

542. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 04 Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de 500 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Construcţie bază sportivă comuna 
Josenii Bârgăului, judeţul Bistriţa-
Năsăud  
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean     PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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 
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 miliarde de lei. 
 

543. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 04 Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de 800 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Construcţie sală de sport comuna Şieu, 
judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean       PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

 

544. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 03 Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
 

Majorarea cu suma de 1000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului pietruire 
drumuri Miceştii de Câmpie; Visuia 
Fântâniţa, com. Miceştii de Câmpie, 
jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean      PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea de impozite şi 
taxe estimate de MFP la 5 
miliarde de lei. 
 

545. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 03 Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 

Majorarea cu suma de 1500 mii lei 
pentru realizarea obiectivului asfaltare 
drum comunal 21-21 A, com. Miceştii 
de Câmpie, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean     PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

 

546. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 03 Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 

Majorarea cu suma de 1400 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
modernizare/ asfaltare drum comunal – 
Susenii Bârgăului, 2 km, com. Prundu 
Bârgăului, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
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clasate 
 

Autori:  
Deputat Ioan Oltean    PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

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. 
 

547. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 03 Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 

Majorarea cu suma de 900 mii lei 
pentru realizarea obiectivului   
modernizare/ asfaltare drum comunal – 
Valea Ciorii, 1,6 km, com. Prundu 
Bârgăului, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean     PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

 

548. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 

Majorarea cu suma de 1100 mii lei 
pentru realizarea obiectivului   
modernizare/ asfaltare drum comunal 
Brujeni II, 1,4 km, com. Prundu 
Bârgăului, jud. Bistriţa-Năsăud 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
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Alin 03 Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 

 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean     PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

549. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 03 Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 

Majorarea cu suma de 70 mii lei pentru 
realizarea obiectivului   reparaţii 
capitale şi amenajare poduri la străzile 
principale, com. Silivaşu de Câmpie, 
jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean      PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

 

550. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 

Majorarea cu suma de 70 mii lei pentru 
realizarea obiectivului   pietruire 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 

 



 324 

Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 03 Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 

drumuri de acces la proprietăţile 
agricole, com. Silivaşu de Câmpie, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean     PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

551. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 03 Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 

Majorarea cu suma de 400 mii lei 
pentru realizarea obiectivului pietruiri 
drumuri comunale şi reparaţii poduri în 
satele Urmeniş, Şopteriu, Scoabe, 
Fânaţe, com. Urmeniş, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean     PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL  
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
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552. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 20 Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 
 

Majorarea cu suma de 300 mii lei 
pentru realizarea obiectivului extindere 
reţea apă potabilă în satele Urmeniş şi 
Şopteriu, com. Urmeniş, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

 

553. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 20 Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 
 

Majorarea cu suma de 287 mii lei 
pentru realizarea obiectivului extindere 
reţea apă canal – Brujeni – Prundu 
Bârgăului, com. Prundu Bârgăului, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean      PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea de impozite şi 
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 taxe estimate de MFP la 5 
miliarde de lei. 
 

554. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 20 Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

Majorarea cu suma de 800 mii lei 
pentru realizarea obiectivului aducţiune 
apă + canalizare în satele Miceştii de 
Câmpie, Visuia, Fântâniţa, com. 
Miceştii de Câmpie, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean     PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

 

555. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 20 Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

Majorarea cu suma de 250 mii lei 
pentru realizarea obiectivului reţea apă 
şi canalizarea, studiu de fezabilitate în 
satele Şopteriu şi Delureni, com. 
Urmeniş, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
Autori:  

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
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Deputat Ioan Oltean     PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

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. 
 

556. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice / 
Alin 35 Subprogramul Modernizarea 
satului românesc 
 
 

Majorarea cu suma de 200 mii lei 
pentru realizarea obiectivului reabilitare 
cămin cultural în satele Miceştii de 
Câmpie, Visuia, Fântâniţa, com. 
Miceştii de Câmpie, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean       PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural şi urban 
 
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. 
 

 

557. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 32 Reabilitarea termică a 

Majorarea cu suma de  1.200 mii lei 
pentru reabilitarea termică a clădirilor 
de locuit din localitatea Cluj-Napoca, 
judeţul Cluj, 
 
 

La primăria din localitatea 
Cluj-Napoca, judeţul Cluj, s-
au primit cereri pentru 
reabilitarea termică a unui 
număr 250 de  blocuri. 
Primăria nu dispune de 
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clădirilor de locuit 
 

 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

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. 
 

558. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 32 Reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit 
 

Majorarea cu suma de  1.000 mii lei 
pentru reabilitarea termică a clădirilor 
de locuit din localitatea Turda, judeţul 
Cluj. 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

La primăria din localitatea 
Turda, judeţul Cluj, s-au 
primit cereri pentru 
reabilitarea termică a unui 
număr 200 de  blocuri. 
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. 
 

 

559. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 

Majorarea cu suma de  500 mii lei 
pentru reabilitarea termică a clădirilor 
de locuit din localitatea Huedin, judeţul 

La primăria din localitatea 
Huedin, judeţul Cluj, s-au 
primit cereri pentru 

 



 329 

dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 32 Reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit 
 

Cluj 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

reabilitarea termică a unui 
număr 100 de  blocuri. 
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. 
 

560. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de 8.000 mii  lei 
pentru construirea de săli de sport din 
localitatea Cluj-Napoca, judeţul Cluj 
 
 
 
Autori:  
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

La primăria din localitatea 
Cluj-Napoca, judeţul Cluj, s-a 
demarat un proiect de 
contruire a unei Săli 
Polivalente de Sport. 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. 
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561. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de  10.000 mii lei 
pentru construirea de locuinţe din 
localitatea Cluj-Napoca, judeţul Cluj 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

La primăria din localitatea 
Cluj-Napoca, judeţul Cluj, s-a 
demarat un proiect de 
contruire de locuinţe oentru 
tineret. 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. 
 

 

562. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de  5.000 mii lei 
pentru construirea de locuinţe din 
localitatea Turda, judeţul Cluj, 
 
 
 
Autori 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

La primăria din localitatea 
Turda, judeţul Cluj, s-a 
demarat un proiect de 
contruire de locuinţe oentru 
tineret. 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 
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taxe estimate de MFP la 5 
miliarde de lei. 
 

563. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de  3.000 mii lei 
pentru construirea de locuinţe din 
localitatea Huedin, judeţul Cluj  
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

La primăria din localitatea 
Huedin, judeţul Cluj, s-a 
demarat un proiect de 
contruire de locuinţe oentru 
tineret. 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. 
 

 

564. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de  1.000 mii lei 
pentru alimentarea cu apă a satelor din 
localitatea Ciurila, judeţul Cluj 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 

La primăria din localitatea 
Ciurila, judeţul Cluj, există în 
derulare proiectul de 
alimentare cu apă. Primăria 
nu dispune de resurse 
financiare suficiente. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 

 



 332 

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

565. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de  1.000 mii lei 
pentru alimentarea cu apă a satelor din 
localitatea Ceanu Mare, judeţul Cluj 
 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

La primăria din localitatea 
Ceanu Mare, judeţul Cluj, 
există în derulare proiectul de 
alimentare cu apă. 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. 
 

 

566. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de  1.000 mii lei 
pentru alimentarea cu apă a satelor 
localitatea Feleacu, judeţul Cluj 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 

La primăria din localitatea 
Feleacu, judeţul Cluj, există 
în derulare proiectul de 
alimentare cu apă. Primăria 
nu dispune de resurse 
financiare suficiente. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
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Deputaţilor 
 

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. 
 

567. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de  1.000 mii lei 
pentru alimentarea cu apă a satelor din 
localitatea Băişoara, judeţul Cluj 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

La primăria din localitatea 
Băişoara, judeţul Cluj, există 
în derulare proiectul de 
alimentare cu apă. 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. 
 

 

568. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 

Majorarea cu suma de  1.000 mii lei 
pentru alimentarea cu apă a satelor din 
localitatea Palatca, judeţul Cluj 
 
 
 
Autori: 

La primăria din localitatea 
Palatca, judeţul Cluj, există în 
derulare proiectul de 
alimentare cu apă. Primăria 
nu dispune de resurse 
financiare suficiente. 
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 Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

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. 
 

569. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de  1.000 mii lei 
pentru alimentarea cu apă a satelor din 
localitatea Râşca, judeţul Cluj 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

La primăria din localitatea 
Râşca, judeţul Cluj, există în 
derulare proiectul de 
alimentare cu apă. 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. 
 

 

570. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 

Majorarea cu suma de  1.000 mii lei 
pentru alimentarea cu apă a satelor din 
localitatea Aşchileu, judeţul Cluj, 
 
 
 

La primăria din localitatea 
Aşchileu, judeţul Cluj, există 
în derulare proiectul de 
alimentare cu apă. Primăria 
nu dispune de resurse 
financiare suficiente. 
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satelor 
 

Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

 
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. 
 

571. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de  1.000 mii lei 
pentru alimentarea cu apă a satelor din 
localitatea Jucu, judeţul Cluj, 
 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

La primăria din localitatea 
Jucu, judeţul Cluj, există în 
derulare proiectul de 
alimentare cu apă. 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. 
 

 

572. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 

Majorarea cu suma de  1.000 mii lei 
pentru alimentarea cu apă a satelor din 
localitatea Săcuieu, judeţul Cluj 
 
 

La primăria din localitatea 
Săcuieu, judeţul Cluj, există 
în derulare proiectul de 
alimentare cu apă. Primăria 
nu dispune de resurse 
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publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

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. 
 

573. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de  1.000 mii lei 
pentru alimentarea cu apă a satelor din 
localitatea Iara, judeţul Cluj, 
 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

La primăria din localitatea 
Iara, judeţul Cluj, există în 
derulare proiectul de 
alimentare cu apă. 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. 
 

 

574. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 

Majorarea cu suma de  1.000 mii  lei 
pentru alimentarea cu apă a satelor din 
localitatea Măguri Răcătău, judeţul 
Cluj, 

La primăria din localitatea 
Măguri Răcătău, judeţul Cluj, 
există în derulare proiectul de 
alimentare cu apă. Primăria 
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între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

 
 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

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. 
 

575. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de  1.000 mii lei 
pentru alimentarea cu apă a satelor din 
localitatea Ploscoş, judeţul Cluj 
 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

La primăria din localitatea 
Ploscoş, judeţul Cluj, există 
în derulare proiectul de 
alimentare cu apă. 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. 
 

 

576. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 

Majorarea cu suma de  1.000 mii lei 
pentru alimentarea cu apă a satelor 
localitatea Ciucea, judeţul Cluj 

La primăria din localitatea 
Ciucea, judeţul Cluj, există în 
derulare proiectul de 
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dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

alimentare cu apă. 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. 
 

577. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de 1.500 mii lei 
pentru construirea de săli de sport 
localitatea Feleacu, judeţul Cluj 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

La primăria din localitatea 
Feleacu, judeţul Cluj, s-a 
demarat un proiect de 
contruire a unei Săli de Sport. 
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. 
 

 

578. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 

Majorarea cu suma de 1.500 mii lei 
pentru construirea de săli de sport din 
localitatea Aghireşu, judeţul Cluj, 

La primăria din localitatea 
Aghireşu, judeţul Cluj, s-a 
demarat un proiect de 
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dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

contruire a unei Săli de Sport. 
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. 
 

579. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de 1.500 mii lei 
pentru construirea de săli de sport din 
localitatea Călăraşi, judeţul Cluj 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

La primăria din localitatea 
Călăraşi, judeţul Cluj, s-a 
demarat un proiect de 
contruire a unei Săli de Sport. 
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. 
 

 

580. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 

Majorarea cu suma de 1.500 mii lei 
pentru construirea de săli de sport din 
localitatea Căpuşu Mare, judeţul Cluj, 

La primăria din localitatea 
Căpuşu Mare, judeţul Cluj, s-
a demarat un proiect de 
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dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

contruire a unei Săli de Sport. 
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. 
 

581. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de 1.500 mii lei 
pentru construirea de săli de sport din 
localitatea Ceanu Mare, judeţul Cluj, 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

La primăria din localitatea 
Ceanu Mare, judeţul Cluj, s-a 
demarat un proiect de 
contruire a unei Săli de Sport. 
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. 
 

 

582. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 

Majorarea cu suma de 1.500 mii lei 
pentru construirea de săli de sport din 
localitatea Ploscoş, judeţul Cluj 

La primăria din localitatea 
Ploscoş, judeţul Cluj, s-a 
demarat un proiect de 
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dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

contruire a unei Săli de Sport. 
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. 
 

583. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de 1.500 mii lei 
pentru construirea de săli de sport din 
localitatea Petreştii de Jos, judeţul Cluj, 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

La primăria din localitatea 
Petreştii de Jos, judeţul Cluj, 
s-a demarat un proiect de 
contruire a unei Săli de Sport. 
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. 
 

 

584. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 

Majorarea cu suma de 1.500 mii lei 
pentru construirea de săli de sport din 
localitatea Negreni, judeţul Cluj, 

La primăria din localitatea 
Negreni, judeţul Cluj, s-a 
demarat un proiect de 
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dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

contruire a unei Săli de Sport. 
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. 
 

585. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de 1.500 mii lei 
pentru construirea de săli de sport din 
localitatea Jichişu de Jos, judeţul Cluj 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

La primăria din localitatea 
Jichişu de Jos, judeţul Cluj, s-
a demarat un proiect de 
contruire a unei Săli de Sport. 
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. 
 

 

586. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 

Majorarea cu suma de 1.500 mii  lei 
pentru construirea de săli de sport din 
localitatea Rîşca, judeţul Cluj 

La primăria din localitatea 
Rîşca, judeţul Cluj, s-a 
demarat un proiect de 
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dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

contruire a unei Săli de Sport. 
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. 
 

587. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de 1.500 mii lei 
pentru construirea de săli de sport din 
localitatea Băişoara, judeţul Cluj 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

La primăria din localitatea 
Băişoara, judeţul Cluj, s-a 
demarat un proiect de 
contruire a unei Săli de Sport. 
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. 
 

 

588. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 

Majorarea cu suma de 1.500 mii  lei 
pentru construirea de săli de sport din 
localitatea Mănăstireni, judeţul Cluj 

La primăria din localitatea 
Mănăstireni, judeţul Cluj, s-a 
demarat un proiect de 
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dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

contruire a unei Săli de Sport. 
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. 
 

589. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de 1.500 mii  lei 
pentru construirea de săli de sport din 
localitatea Bobâlna, judeţul Cluj 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

La primăria din localitatea 
Bobâlna, judeţul Cluj, s-a 
demarat un proiect de 
contruire a unei Săli de Sport. 
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. 
 

 

590. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 

Majorarea cu suma de 1.500 mii  lei 
pentru construirea de săli de sport din 
localitatea Măguri Răcătău, judeţul 

La primăria din localitatea 
Măguri Răcătău, judeţul Cluj, 
s-a demarat un proiect de 
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dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

Cluj, 
 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

contruire a unei Săli de Sport. 
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. 
 

591. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de 2.500 mii lei 
pentru construirea de săli de sport din 
localitatea Huedin, judeţul Cluj 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

La primăria din localitatea 
Huedin, judeţul Cluj, s-a 
demarat un proiect de 
contruire a unei Săli de Sport. 
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. 
 

 

592. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 

Majorarea cu suma de 3.500 mii lei 
pentru construirea de săli de sport din 
localitatea Turda, judeţul Cluj 

La primăria din localitatea 
Turda, judeţul Cluj, s-a 
demarat un proiect de 
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dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

contruire a unei Săli de Sport. 
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. 
 

593. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de 2.500 mii  lei 
pentru construirea de săli de sport din 
localitatea Ciucea, judeţul Cluj 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

La primăria din localitatea 
Ciucea, judeţul Cluj, s-a 
demarat un proiect de 
contruire a unei Săli de Sport. 
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. 
 

 

594. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 

Majorarea cu suma de 2.500 mii lei 
pentru construirea de săli de sport din 
localitatea Aghireş, judeţul Cluj 

La primăria din localitatea 
Aghireş, judeţul Cluj, s-a 
demarat un proiect de 
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dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

contruire a unei Săli de Sport. 
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. 
 

595. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de 2.500 mii lei 
pentru construirea de săli de sport din 
localitatea Poieni, judeţul Cluj 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

La primăria din localitatea 
Poieni, judeţul Cluj, s-a 
demarat un proiect de 
contruire a unei Săli de Sport. 
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. 
 

 

596. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 

Majorarea cu suma de 2.500 mii lei 
pentru construirea de săli de sport din 
localitatea Iara, judeţul Cluj 

La primăria din localitatea 
Iara, judeţul Cluj, s-a demarat 
un proiect de contruire a unei 
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dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Săli de Sport. 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. 
 

597. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

Majorarea cu suma de 2.500 mii lei 
pentru construirea de săli de sport din 
localitatea Jucu, judeţul Cluj 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

La primăria din localitatea 
Jucu, judeţul Cluj, s-a 
demarat un proiect de 
contruire a unei Săli de Sport. 
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. 
 

 

598. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 

Majorarea cu suma de 2.500 mii lei 
pentru construirea de săli de sport din 
localitatea Săcuieu, judeţul Cluj 

La primăria din localitatea 
Săcuieu, judeţul Cluj, s-a 
demarat un proiect de 
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dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

contruire a unei Săli de Sport. 
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. 
 

599. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de  3.500 mii lei 
pentru pentru infrastructura la nivel 
judeţean. 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Cluj, Adrian Gurzău 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

La nivelul judeţului  Cluj 
există este necesară 
reabilitarea drumurilor/poduri 
sau alte elemente de 
infrastructură judeţeană. 
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. 
 

 

600. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Majorarea cu suma de 14.768 mii lei 
pentru realizarea drumului de legătură 

Proiectul a fost depus la 
Consiliul Judeţean Brăila 
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Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

DC 42 şi străzile interioare în 
localităţile Surdila Greci, Făurei Sat, 
Brateşu Vechi şi Horia, comuna Surdila 
Greci, judeţul Brăila 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

pentru includerea la finanţare 
pe O.G. 28/2013. 
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. 
 

601. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 140.4 mii lei 
pentru asfaltare drum comunal DC 39 
Horia  –  DJ 203 S, judeţul Brăila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 

S-a comandat realizarea 
expertizei tehnice, DALI şi 
PT pentru depunere proiect 
pe M 322 prin GAL Câmpia 
de Vest a Brăilei. Proiectul 
are o valoare totală de 
725.400 lei, din care: 
585.000 lei fonduri europene 
nerambursabile, la care se 
adaugă TVA în sumă de 
140.400 lei. TVA-ul este 
cheltuială neeligibilă şi 
trebuie susţinută de la bugetul 
local sau din alte surse legal 
constituite. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
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Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

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. 
 

602. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorare cu suma de 200 mii lei pentru 
realizare drum pietruit, alternativ, 
pentru devierea traficului greu de pe DC 
39 şi accesul în localitatea Horia, 
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. 
 

 

603. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/Alin 05 
Finanţarea elaborării şi/sau actualizării 
planurilor  
urbanistice generale şi a regulamentelor 
locale de urbanism  

Majorarea cu suma de 80 mii lei pentru 
realizare PUG al Comunei Surdila 
Greci, judeţul Brăila 
 
 
 
 
 

Primele două etape ale 
elaborării PUG-ului: «Studii 
de fundamentare» şi «Servicii 
preliminare geo-topo» au fost 
realizate. 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
pentru continuarea elaborării 
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Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

PUG-ului. 
 
 
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. 
 

604. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 35 Modernizarea satului 
românesc 
 

Majorarea cu suma de 703 mii lei 
pentru sistematizare centru civic, 
reabilitare şi extindere parc în 
localitatea Surdila Greci, judeţul Brăila 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

D.A.L.I. a fost elaborat. 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
pentru investiţie. 
 
 
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. 
 

 

605. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 

Majorarea cu suma de 400 mii lei 
pentru reabilitare şi consolidare corp 
clădire Şcoala Făurei Sat, judeţul Brăila 
 

Proiectul tehnic a fost 
elaborat. Primăria nu dispune 
de resurse financiare 
suficiente pentru investiţie. 
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între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 35 Modernizarea satului 
românesc 

 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

 
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. 
 

606. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 35 Modernizarea satului 
românesc 
 

Majorarea cu suma de 382.5 mii lei 
pentru reabilitare şi consolidare corp 
clădire Şcoala Horia, judeţul Brăila 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

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 MFP la 5 
miliarde de lei. 
 

 

607. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 35 Modernizarea satului 
românesc 
 

Majorarea cu suma de 265 mii lei 
pentru dotare şi utilităţi Şcoala Horia şi 
Şcoala Făurei Sat, judeţul Brăila 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 

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 
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 din majorarea de impozite şi 
taxe estimate de MFP la 5 
miliarde de lei. 

608. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 35 Modernizarea satului 
românesc 
 

Majorarea cu suma de 400 mii lei 
pentru reabilitare şi utilităţi Grădiniţa cu 
program normal Surdila Greci, judeţul 
Brăila 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

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 MFP la 5 
miliarde de lei. 
 

 

609. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 35 Modernizarea satului 
românesc 
 

Majorarea cu suma de 270 mii lei 
pentru reabilitare şi utilităţi Şcoala 
Surdila Greci 
 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

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 MFP la 5 
miliarde de lei. 
 

 

610. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Majorarea cu suma de 80 mii lei pentru  
înfiinţare grup sanitar Şcoala Făurei Sat, 

Proiect tehnic realizat. 
Lucrările au fost începute, 
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Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 35 Modernizarea satului 
românesc 
 

judeţul Brăila 
 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

dar, din cauza fondurilor 
insuficiente, nu s-au finalizat. 
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. 
 

611. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 35 Modernizarea satului 
românesc 
 

Majorarea cu suma de 80 mii lei pentru  
înfiinţare grup sanitar Şcoala cu clasele 
I – IV Horia, judeţul Brăila 
 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Proiect tehnic realizat. 
Lucrările au fost începute, 
dar, din cauza fondurilor 
insuficiente, nu s-au finalizat. 
 
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. 
 

 

612. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 

Majorarea cu suma de 4.620 mii lei 
pentru înfiinţare sistem distribuţie de 
gaze naturale în Comuna Surdila Greci, 
satele: Surdila Greci, Brătesu Vechi, 
Făurei Sat şi Horia, judeţul Brăila 
 

S.F. elaborat în anul 2006. 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
pentru realizarea investiţiei. 
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infrastructura la nivel judeţean 
 

 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

 
 
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. 
 

613. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 35 Modernizarea satului 
românesc 
 

Majorarea cu suma de 1.900 mii lei 
pentru construire  aşezământ Cultural de 
tip I – Cămin Cultural localitatea 
Surdila Greci, judeţul Brăila 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Studiu geo-tehnic elaborat. 
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 MFP la 5 
miliarde de lei. 
 

 

614. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 35 Modernizarea satului 

Majorarea cu suma de 325 mii lei 
pentru renovarea şi  mutarea 
Monumentului Eroilor 1877 – 1878, 
1916 – 1918 din comuna Surdila Greci, 
judeţul Brăila 
 

Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
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românesc 
 

Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

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. 
 

615. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 35 Modernizarea satului 
românesc 
 

Majorarea cu suma de 11.250 mii lei 
pentru sistem de canalizare la nivelul 
comunei Surdila Greci, judeţul Brăila 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

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 MFP la 5 
miliarde de lei. 
 

 

616. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 35 Modernizarea satului 
românesc 
 

Majorarea cu suma de 1.900 mii lei 
pentru construire sediu primărie, 
comuna Surdila Greci, judeţul Brăila 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

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 MFP la 5 
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miliarde de lei. 
617. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 

Majorarea cu suma de 900 mii lei 
pentru realizare teren de sport, 
multifuncţional, judeţul Brăila 
 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

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 MFP la 5 
miliarde de lei. 
 

 

618. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 9.200 mii lei 
pentru modernizarea-asfaltarea DC 28 
Ciocile – Odăieni, judeţul Brăila . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 

Proiectul a fost început în 
2009. S-au finalizat ST, SG, 
SF, PT. Nu s-a efectuat 
licitaţia pentru constructor din 
lipsă de fonduri. 
Drumul este necesar pentru 
transportul elevilor la şcoala 
din Ciocile, întrucât la 
Odăieni s-a închis şcoala. 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
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Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

din majorarea de impozite şi 
taxe estimate de MFP la 5 
miliarde de lei. 
 

619. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Majorarea cu suma de 450 mii lei 
pentru înfiinţarea reţelei de alimentare 
cu apă în satele Ciocile şi Chichineţu, 
judeţul Brăila. 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Proiectul a fost începutîn 
2009 şi urmează a se finaliza 
la sfârşitul acestui an şi este 
necesar a se face racordarea 
cetăţenilor la reţeaua de 
alimentare cu apă cât mai 
repede.  
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. 
 

 

620. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 35 Modernizarea satului 
românesc 

Majorarea cu suma de 800 mii lei 
consolidarea şi reabilitarea clădirii 
grădiniţei din comuna Ciocile, judeţul 
Brăila. 
 
 
 

Există pericolul de prăbuşire 
la un eventual seism. 
Proiectul a fost început de 
prin ISJ Brăila. Licitaţia 
pentru proiectare a fost 
contestată şi de atunci nu s-a 
mai făcut nimic. 
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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. 
 

621. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 35 Modernizarea satului 
românesc 
 

Majorarea cu suma de 400 mii lei 
pentru reparaţia şcolii din Chichineţu, 
comuna Ciocile, judeţul Brăila. 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Început din 2009 cu fonduri 
din rezerva bugetară a 
guvernului şi fonduri proprii, 
dar nu s-a finalizat deoarece 
nu s-au mai alocat fonduri. 
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. 
 
 

 

622. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării Majorarea cu suma de 850 mii lei Piaţa este necesară pentru  
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Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 35 Modernizarea satului 
românesc 
 

pentru înfiinţarea pieţei agroalimentare 
în comuna Ciocile, judeţul Brăila 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

locuitorii comunei ca să-şi 
facă aprovizionarea cu 
alimente sau să-şi vândă 
produsele, întrucât cea mai 
apropiată piaţă este la peste 
50 km distanţă. 
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. 
 

623. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 6.800 mii lei 
pentru înfiinţare reţea de canalizare şi 
staţie de epurare ape uzate în satele 
Ciocile şi Chichineţu, comuna Ciocile, 
judeţul Brăila. 
 
 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

S-a finalizat SF în 2009, dar 
întrucât nu s-a terminat 
alimentarea cu apă nu s-au 
primit fonduri pentru a 
continua. 
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 
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taxe estimate de MFP la 5 
miliarde de lei. 
 

624. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 300 mii lei 
pentru reabilitarea drumurilor comunale 
din comuna Ciocile, judeţul Brăila. 
 
 
 
 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Se doreşte pietruirea 
drumurilor din satele Ciocile, 
Chioibasesti şi Odăieni, care 
sunt foarte deteriorate. 
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. 
 
 

 

625. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 35 Modernizarea satului 
românesc 
 

Majorarea cu suma de 350 mii lei 
pentru reabilitarea iluminatului public 
din satele Chichineţu, Odăieni şi 
Chioibasesti, comuna Ciocile, judeţul 
Brăila. 
 
 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 

Este necesar pentru că reţeaua 
este foarte veche şi nu mai 
funcţionează, în special iarna, 
când sunt căderi de 
precipitaţii. 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
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 de impozite şi 
taxe estimate de MFP la 5 
miliarde de lei. 
 

626. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 35 Modernizarea satului 
românesc 
 

Majorarea cu suma de 200 mii lei 
pentru dotarea şcolii din comuna 
Ciocile, judeţul Brăila cu un microbuz 
de transport elevi de capacitate mai 
mare (22-25 locuri). 
 
 
 
 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Mictobuzul actual a devenit 
neîncăpător ca urmare a 
desfiinţării şcolilor şi 
grădiniţelorde la Chioibasesti 
şi Odăieni şi este necesar a 
face câte 2-3 drumuri în 
fiecare sat (Chioibasesti şi 
Odăieni) dimineaţa pentru a 
aduce toţi copiii la şcoală şi 
tot atâtea pentru a-i duce 
acasă la finalizarea cursurilor. 
Distanţa de la sate la şcoală 
fiind de 8-10 km fiecare iar 
drumurile fiind foarte proaste, 
microbuzul a necesitat 
cheltuieli foarte mari pentru 
a-l repara şi a-l menţine în 
stare de funcţiune. Din cauza 
drumurilor este posibil sa nu 
mai poată fi reparat, iar elevii 
nu vor mai putea fi 
transportaţi la şcoală şi la 
grădiniţă. 
Primăria nu dispune de 
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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. 
 

627. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 

Majorarea cu suma de  500 mii lei 
pentru amenajarea unei baze sportive în 
satul Ciocile, comuna Ciocile, judeţul 
Brăila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

La nivel de comună nu există 
sală de sport şi nici stadion 
pentru elevii şi tineretul din 
comună. A fost depus un 
proiect pentru realizarea 
acestora în anul 2009, dar nu 
s-a primit finanţare. 
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. 
 

 

628. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării Majorarea cu suma de 250 mii lei La nivel de comună există un  
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Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

pentru reabilitarea cabinetului medical 
din comuna Ciocile, judeţul Brăila şi 
dotarea acestuia cu aparatură medicală 
necesară. 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

singur cabinet medical, unde 
medicul vine de la Brăila, de 
2-3 ori pe săptămână câteva 
ore, dar care nu are dotările 
necesare. 
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. 
 

629. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
TITLUL VI Transferuri între  unităţi ale 
administraţiei publice 
03. Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 

Majorarea cu suma de 1500 mii lei 
pentru lucrări de pietruire şi întreţinere a 
străzilor din comuna Măraşu cu satele 
componente, 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. 
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630. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
TITLUL VI Transferuri între  unităţi ale 
administraţiei publice 
20 Subprogramul privind alimentarea cu 
apă a satelor. 

Majorarea cu suma de 11000 mii lei 
pentru realizare sistem de alimentare cu 
apă în 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. 
 

 

631. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
TITLUL VI Transferuri între  unităţi ale 
administraţiei publice 
03. Subrogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 

Majorarea cu suma de 850 mii lei 
pentru asfaltarea drumului comunal 
DC60 din comuna Măraşu, judeţul 
Brăila 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Starea precară a drumului 
menţionat impune realizarea 
unei astfel de lucrări, pentru a 
nu fi pusă în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile 
publice. 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 MFP la 5 
miliarde de lei. 
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632. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
TITLUL VI Transferuri între  unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Majorarea cu suma de 1.500 mii lei 
necesară obiectivului de investiţii 
modernizarea şi reabilitarea străzii 
Calea Galaţi, pe tronsonul cuprins între 
Bd. Dorobanţilor şi Str. Mircea Mălăeru 
colţ cu Str. Costache Negruzzi, 
municipiul Brăila, judeţul Brăila. 
 
 
 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
Măsura face parte din 
obiectivul privind reabilitarea 
infrastructurii urbane şi 
îmbunătăţirea serviciilor 
urbane – modernizare spaţii 
publice urbane: străzi 
orăşeneşti, pasaje 
supraterane. 
 
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. 
 

 

633. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
TITLUL VI Transferuri între  unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Majorarea cu suma de 250 mii lei 
necesară obiectivului de investiţii 
restaurarea şi consolidarea clădirii 
Teatrului Maria Filotti, municipiul 
Brăila, judeţul Brăila. 
 
 
 
 
 

Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
Măsura face parte din 
obiectivul privind reabilitarea 
infrastructurii urbane şi 
îmbunătăţirea serviciilor 
urbane – patrimoniu cultural 
local – restaurarea, 
consolidarea, protejarea şi 
conservarea monumentelor 
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Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

istorice. 
 
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. 
 

634. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
TITLUL VI Transferuri între  unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Majorarea cu suma de 100 mii lei 
necesară obiectivului de investiţii 
reabilitare şi modernizare Parc 
Monument, municipiul Brăila, judeţul 
Brăila 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
Măsura face parte din 
obiectivul privind reabilitarea 
infrastructurii urbane şi 
îmbunătăţirea serviciilor 
urbane – modernizare spaţii 
publice urbane: zone 
pietonale. 
 
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. 
 

 

635. Anexa 3/15 Majorarea cu suma de 101,2 mii lei Primăria nu dispune de  
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
TITLUL VI Transferuri între  unităţi ale 
administraţiei publice 
 

necesară obiectivului de investiţii 
reabilitarea Castelului de Apă din 
Grădina Publică, municipiul Brăila, 
judeţul Brăila  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din  Camera 
Deputaţilor 
 

resurse financiare suficiente. 
 
Măsura face parte din 
obiectivul privind reabilitarea 
infrastructurii urbane şi 
îmbunătăţirea serviciilor 
urbane – patrimoniu cultural 
local – restaurarea, 
consolidarea, protejarea şi 
conservarea monumentelor 
istorice. 
 
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. 
 

636. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 

Majorarea cu suma de 500 mii lei 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare Şcoala Domneşti Mărişelu, 
judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
 
 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
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Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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. 
 

637. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 500 mii lei 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitarea şi extinderea Şcolii 
Generale “Sever Pop”, Poiana Ilvei, 
judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 
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miliarde de lei. 
 

638. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 950 mii lei 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare Şcoala Generală Cls. I-VIII 
Silivaşu de Câmpia Ilvei, judeţul 
Bistriţa-Năsăud  
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

 

639. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 

Majorarea cu suma de 600 mii lei 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare Şcoala Generală Ilişua, 
judeţul Bistriţa-Năsăud  
 
 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
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 Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

640. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 100 mii lei 
pentru realizarea obiectivului: Schimbat 
acoperiş la şcolile din Preventoriul TBC 
de copii Ilişua, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
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din majorarea de impozite şi 
taxe estimate de MFP la 5 
miliarde de lei 

641. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 350 mii lei 
pentru realizarea obiectivului: Reparaţie 
capitală. Şcoala Generală Şopteriu şi 
Urmeniş, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

 

642. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 

Majorarea cu suma de  400 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Proiect 
reabilitare Şcoala Generală Zagra, 
judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
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infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

643. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 200 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Proiect 
reabilitare Şcoala Generală Poienile 
Zagrei, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 MFP la 5 
miliarde de lei 

644. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 3.700 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Proiect 
extindere şi reabilitare Şcoala Generală 
Suplai, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

 

645. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 

Majorarea cu suma de 1.000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare Gradiniţa Rodna, judeţul 
Bistriţa-Năsăud  
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
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publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

646. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 28.906 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Edificare 
şi consolidare campus şcolar Colegiul 
Liviu Rebreanu, municipiul Bistriţa, 
judeţul Bistriţa-Năsăud  
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea de impozite şi 
taxe estimate de MFP la 5 
miliarde de lei 
 

647. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 5.111 mii lei  
pentru realizarea obiectivului 
Amenajare şi consolidare imobil str. 
Dornei nr. 1, Liceul Arte Plastice C. 
Baba -corp B – municipiul Bistriţa, 
judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

 

648. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 

Majorarea cu suma de 70 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare 
clădire atelier Gr. Sc. G. Moisil – 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
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dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-
Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

649. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 1.800 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Construire 
imobil cu destinaţie grădiniţă, str. N. 
Balcescu nr. 38 A, mun. Bistriţa, judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
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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 

650. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 2.000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Complex 
multifuncţional cu grădiniţă cu program 
prelungit în ansamblul de locuinţe 
Subcetate, mun. Bistriţa, judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

 

651. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Majorarea cu suma de 320 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Şcoala 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
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Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Generală Coldău / reabilitare, oraş 
Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

652. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 600 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare l Agricol corp C – oraş 
Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud 
  
 
 
 
 
 
 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
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Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

 
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 

653. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 11.000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Campus 
Şcolar liceul Petru Rareş – oraş 
Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud  
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 
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654. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 725 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare şcoală clasele I-VIII 
Cormaia – oraş Sângeorz-Băi, judeţul 
Bistriţa- Năsăud 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

 

655. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 196 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare şcoală clasele I-IV Valea 
Borcutului -oraş Sângeorz-Băi, judeţul 
Bistriţa-Năsăud  
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean  PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
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Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

656. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 1.422 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare Şcoala Generală Artemiu 
Publiu Alexi, Sângeorz Băi, judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean  PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
 
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 
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Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

miliarde de lei 

657. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 88 mii lei pentru 
realizarea obiectivulul Grădiniţă 
program prelungit – oraş Sângeorz-Băi,  
judeţul Bistriţa- Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 
 

 

658. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 

Majorarea cu suma de 1.406 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare termică a şcolii din 
Braniştea – comuna Braniştea, judeţul 
Bistriţa- Năsăud 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
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publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

659. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 1.234 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare termică a şcolii generale din  
Măluţ, comuna Braniştea, judeţul 
Bistriţa- Năsăud 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean       PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea de impozite şi 
taxe estimate de MFP la 5 
miliarde de lei 

660. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 475 mii pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare 
şcoală generală clasele I-VIII şi 
gradiniţă com. Budeşti, judeţul Bistriţa- 
Năsăud 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean        PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

 

661. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 

Majorarea cu suma de 425 mii pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare 
Şcoala Generală sat Budeşti Fânaţe 
clasele I-IV com. Budeşti, judeţul 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
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între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Bistriţa- Năsăud 
 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

662. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 700 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Reparaţii 
Şcoala Generală clasele I-VIII sat Ţagu 
com. Budeşti, judeţul Bistriţa- Năsăud 
 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
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 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 

663. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 185 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare şi modernizare Gr. Sc. I.C. 
Romanul – comuna Căianu Mic, judeţul 
Bistriţa- Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

 

664. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 

Majorarea cu suma de 497 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitarea Şcoala Generală clasele I-

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
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dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

IV, localitatea Coasta, comuna Şieu 
Odorhei, judeţul Bistriţa- Năsăud 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean        PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

665. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 2.000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare Şcoala Generală clasele I-
VIII Dobric comuna Căianu Mic, 
judeţul Bistriţa- Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
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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 

666. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 280 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Reparaţii 
Şcoala Generală clasele I-VIII Ciceu 
Mihăieşti – comuna Ciceu Mihăieşti, 
judeţul Bistriţa- Năsăud 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

 

667. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării Majorarea cu suma de 350 mii lei Pentru asigurarea unui proces  
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Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare Şcoala Generală Sasarm – 
comuna Chiuza, judeţul Bistriţa- 
Năsăud 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
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 

668. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 150 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare Şcoala Generală sat Mireş-
comuna Chiuza, judeţul Bistriţa- 
Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
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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 
 

669. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 1.323 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitarea şi modernizare Şcoala 
Generală George Coşbuc corp. II – 
comuna Coşbuc judeţul Bistriţa- Năsăud
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 
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670. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 80 mii lei pentru 
realizarea obiectivului dotări Grădiniţa 
Coşbuc – comuna Coşbuc, judeţul 
Bistriţa- Năsăud 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

 

671. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 1.243 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Construcţie Grădiniţa Feldru – comuna 
Feldru, judeţul Bistriţa- Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean       PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
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Deputaţilor 
 

este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

672. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 1.050 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare Grup şcoalar Feldru – 
comuna Feldru, judeţul Bistriţa- Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

 



 395 

673. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 1.200 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare Şcoală clasele I-VIII sat 
Nepos – comuna Feldru judeţul Bistriţa- 
Năsăud 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

 

674. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 

Majorarea cu suma de 400 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare Şcoala Generală clasele I-IV 
sat Dipşa – comuna Galaţii Bistriţei, 
judeţul Bistriţa- Năsăud 
  
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
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Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

675. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 451 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare Şcoala Generală sat 
Mijlocenii Bârgăului – comuna Josenii 
Bârgăului, judeţul Bistriţa- Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 
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676. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 650 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare Şcoala Generală sat Strâmba 
– comuna Josenii Bârgăului, judeţul 
Bistriţa- Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

 

677. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 3.101 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Reparaţii 
capitale Şcoala Generală sat Josenii 
Bârgăului clasele I-VIII – comuna, 
Josenii Bârgăului, judeţul Bistriţa- 
Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean       PDL 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
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Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

678. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 1.287 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Construcţie grădiniţă cu program 
prelungit Lechinţa – comuna Lechinţa, 
judeţul Bistriţa- Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

 



 399 

679. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 500 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
şcolii generale Sângeorzu Nou – 
comuna Lechinţa, judeţul Bistriţa- 
Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

 

680. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 

Majorarea cu suma de 11.113 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Construcţie Campus Şcolar Lechinţa – 
comuna Lechinţa, judeţul Bistriţa- 
Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
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Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

681. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 750 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Demolare 
şi construcţie grădiniţă cu program 
normal sat Sângeorzu Nou – comuna 
Lechinţa, judeţul Bistriţa- Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
 
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 
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miliarde de lei 
682. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 750 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
construcţie grădiniţă cu program normal 
sat Vermeş – comuna Lechinţa judeţul 
Bistriţa- Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
 
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 

 

683. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 

Majorarea cu suma de 750 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Reparaţii 
capitale şi extinderea şcolii generale din 
Lunca Leşului – Leşu, judeţul Bistriţa- 
Năsăud 
 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
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 Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 
 

684. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 130 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Reparaţii 
capitale şcoala generală Milaş – comuna 
Milaş judeţul Bistriţa- Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 MFP la 5 
miliarde de lei 

685. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 117 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare şcoala generală Comlod – 
comuna Milaş judeţul Bistriţa- Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

 

686. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 

Majorarea cu suma de 400 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Realizare 
sistem încălzire şcoala generală Paul 
Tanco–comuna Monor judeţul Bistriţa- 
Năsăud 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
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publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

687. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 500 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Extindere, 
reabilitare şi racordare la utilităţi a şcolii 
generale Paul Tanco – comuna Monor 
judeţul Bistriţa- Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea de impozite şi 
taxe estimate de MFP la 5 
miliarde de lei 

688. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 967 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare Şcoala de Arte şi Meserii 
Negrileşti – comuna Negrileşti judeţul 
Bistriţa- Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean       PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

 

689. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 

Majorarea cu suma de 455 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare clădire grădiniţa Negrileşti – 
comuna Negrileşti judeţul Bistriţa- 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
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între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

690. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 2.000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Extindere 
şcoala generală clasele I-VIII Nimigea 
de Jos – comuna Nimigea judetul 
Bistrita-Nasaud judeţul Bistriţa- Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
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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 

691. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 400 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Reparaţii 
capitale clasele I-IV sat Mintiu şi 
grădiniţa – comuna Nimigea judeţul 
Bistriţa- Năsăud 
 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

 

692. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 

Majorarea cu suma de 400 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Renovare 
acoperiş tâmplărie şcoala generală 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
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dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

clasele I-VIII Mititei – comuna Nimigea 
judeţul Bistriţa- Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

693. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 100 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Introducere apă curentă, schimbare 
tâmplărie, grupuri sanitare şcoala 
generală Tăure – comuna Nimigea 
judeţul Bistriţa- Năsăud 
  
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
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 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 

694. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 100 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Introducere apă curentă grupuri sanitare 
şcoala generală Mogoşeni – comuna 
Nimigea judeţul Bistriţa- Năsăud 
 
 
Autori: 
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

 

695. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Majorarea cu suma de 100 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Renovare 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
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Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

acoperiş şcoala generală Floreşti – 
comuna Nimigea judeţul Bistriţa- 
Năsăud 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

696. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 771 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare şcoala de arte si meserii V. 
Scurtu clasele I-IV Parva – comuna 
Parva judeţul Bistriţa- Năsăud 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
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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 

697. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 772 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare Şcoala de arte şi meserii V. 
Scurtu clasele V-X Parva – comuna 
Parva judeţul Bistriţa- Năsăud 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

 

698. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării Majorarea cu suma de 900 mii lei Pentru asigurarea unui proces  
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Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare termică şcoala generală 
Susenii Bârgaului – comuna Prundu 
Bârgăului judeţul Bistriţa- Năsăud 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

699. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 1.400 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare Şcoala Generală V-III, P+2 
Salva – comuna Salva judeţul Bistriţa- 
Năsăud 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
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Deputaţilor 
 

începerea unor obiective noi 
 
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 

700. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 300 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare Şcoala Generală Rebra – 
comuna Rebra judeţul Bistriţa- Năsăud 
 
  
Autori:  
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 
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701. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 870 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Amenajare curte, teren sport Şcoala 
Generală. Enea Grapini – comuna Şanţ 
judeţul Bistriţa- Năsăud 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

 

702. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 

Majorarea cu suma de 287 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Construcţie Grădiniţă localitatea Şanţ, 
comuna Şanţ judeţul Bistriţa- Năsăud 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
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 este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

703. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 1.323 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare clădire Enea Grapini – 
comuna Şanţ judeţul Bistriţa- Năsăud 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 
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704. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 625 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare şcoală clasele I-VIII comuna 
Şieuţ judeţul Bistriţa- Năsăud 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

 

705. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 610 mii lei  
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare şcoală generală clasele I-
VIII sat Sebi comuna Şieuţ judeţul 
Bistriţa- Năsăud 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
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Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

706. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 65 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare cls. I-
IV sat Lunca comuna Şieuţ judeţul 
Bistriţa- Năsăud 
 
 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 
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707. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 11.431 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Construire 
campus şcolar Teaca comuna Teaca 
judeţul Bistriţa- Năsăud 
 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

 

708. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 

Majorarea cu suma de 500 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare şi modernizare Şcoala de 
Arte şi Meserii Târlişua – comuna 
Târlişua judeţul Bistriţa- Năsăud 
 
 
 
 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
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Autori:  
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

709. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 620 mii leipentru 
realizarea obiectivului Reabilitare şi 
modernizare Şcoala Generală Agrieş 
comuna Târlişua judeţul Bistriţa- 
Năsăud 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 
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710. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 1.589 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare Şcoala Generală Şieu 
Odorhei – comuna Şieu Odorhei judeţul 
Bistriţa- Năsăud 
 
 
 
 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

 

711. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 1.166 mii 
leipentru realizarea obiectivului 
Reabilitare şi modernizare Şcoala 
Generală Cristur-Şieu comuna Şieu 
Odorhei judeţul Bistriţa- Năsăud 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
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Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

712. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 120 mii lei 
pentru realizarea obiectivului Grup 
social şi depozit lemne Şcoala Generală 
Agrişu de Sus Comuna Şieu Odorhei 
judeţul Bistriţa- Năsăud 
 
 
 
 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 
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713. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 300 mii lei 
pentru realizarea obiectivului extindere 
clădire Şcoală Generală (grupuri 
sanitare, sală de informatică), com. 
Silivaşu de Câmpie, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
 
 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

 

714. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 

Majorarea cu suma de 65 mii lei pentru 
realizarea obiectivului construire 
grădiniţă cu două săli – proiect 
guvernamental, com. Silivaşu de 
Câmpie, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
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Autori:  
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

715. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 125 mii lei 
pentru realizarea obiectivului reabilitare 
şi modernizare Grup Şcolar Spermezeu, 
com. Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 
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716. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 
 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 200 mii lei 
pentru realizarea obiectivului izolare + 
reparaţii la şcolile din satele Urmeniş şi 
Şopteriu, com. Urmeniş, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

 

717. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
infrastructura la nivel judeţean 
 

Majorarea cu suma de 120 mii leipentru 
realizarea obiectivului: Grup social si 
depozit lemne şcoala generală Agrişu de 
Sus. Comuna Şieu Odorhei jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
 
 
 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare, sau 
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Autori:  
Deputat Ioan Oltean         PDL 
Senator Daniel Cristian Florian PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
 
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 

718. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 32 Reabilitarea termică a 
clădirilor  
 

 
Majorarea cu suma de  88610 mii lei 
pentru : 
-Finanţare proiecte multianuale în curs 
de desfăşurare şi proiecte cu finanţare 
nerambursabilă. 
  -Finanţarea Proiectului Reabilitare 
str.Isaccei din municipiul Tulcea. 
Autori : Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupul Parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor  

Existenţa dificultăţilor 
financiare cu care se 
confruntă administraţia locală 
a municipiului Tulcea pentru 
derularea proiectelor în curs 
şi a proiectelor cu finanţare 
nerambursabilă 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că 
primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
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 
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719. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 32 Reabilitarea termică a 
clădirilor  
 

 
Majorarea cu suma de 18.000 mii lei 
pentru reabilitarea termică a clădirilor 
din municipiul Tulcea, judeţ Tulcea 
 
Autor : Deputat PDL Gudu Vasile 
 Grupul Parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor  

La primăria municipiului  
Tulcea, judeţul Tulcea s-au 
primit cereri pentru 
reabilitarea termică a 
clădirilor. 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că 
primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
 
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 
 

 

720. Anexa nr. 3/15/26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice - Reabilitarea şi  
modernizare infrastructură  
culturală şi dotarea de  

Suplimentarea cu 750 mii lei a 
fondurilor alocate din sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
infrastructura culturală din judeţul Iaşi   

Suma este necesară pentru 
modernizarea Căminului 
cultural din comuna Trifeşti, 
judeţul Iaşi.  
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sedii pentru a ezăminte  
culturale din mediu mixt şi  
urban 
 
 

 
 
 

 
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 
 

721. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 35 Modernizarea satului 
românesc 
 

Majorarea cu suma de 1.749 mii lei 
pentru finalizarea investiţiei Campus 
Şcolar în comuna Însurăţei, judeţul 
Brăila 
 
 
 
Autori: 
Alexandru Nazare, deputat PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

O parte din lucrările aferente 
investiţiei au fost deja 
efectuate, dar nu au fost încă 
facturate, pe lângă acestea 
aplicându-se şi penalităţi. 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
pentru finalizarea şi plata 
investiţiei. 
 
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. 
 

 

722. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma de 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează deplasarea 
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Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

4.500 mii lei pentru modernizare Drum 
Judeţean Liteni-Moara  - Zaharesti,  
judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

pietonilor şi face imposibilă 
deplasarea automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
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. 

723. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 200 mii lei pentru finalizare 
reabilitare drumuri, comuna Vama, 
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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de 
locuitori care circulă pe 
drumurile comunale, multe 
dintre acestea nefiind 
niciodată modernizate. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
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taxelor estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 

724. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 500 
mii lei pentru asfaltarea străzilor Mihail 
Sadoveanu și Stefan O. Iosif, 
Municipiul Suceava, Judeţul Suceava 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează deplasarea 
pietonilor și face imposibil 
traficul rutier aspecte care 
pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile 
publice 
 
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. 

 

725. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Public cu suma de 1.000 
mii lei pentru execuţie modernizare 
drum comunal DC Moara Nica - Moara 
Carp, Comuna Moara, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează deplasarea 
pietonilor şi face imposibilă 
deplasarea automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
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Deputaţilor din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 

726. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 150 
mii lei pentru pietruirea DC 18 Runcu -
DN 2E -Soloneţul Nou –Maidan în 
localitatea Cacica, comuna Cacica, 
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 
amendamentului deoarece 
investiţia presupune lucrări de 
pietruire pe o lungime de 4 
km de drum care face 
legătura între satele 
componente ale comunei.  
 
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. 

 

727. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 250 
mii lei pentru astfaltarea DC 46 din 
localitatea Horodnic de Jos, comuna 
Horodnic de Jos, judeţul Suceava 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
drumul, în lungime de 4,2 km 
este o legătură rutieră 
importantă între comună şi 
localităţile din zonă. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
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Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

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

728. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma de 
7.000 mii lei pentru reabilitarea 
drumurilor din comuna Pătrăuţi, 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 
amendamentului pentru buna 
funcţionare a administraţiei 
publice comunale, 
modernizarea drumurilor și 
soluţionarea cererii 
cetăţenilor. 
 
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. 
 

 

729. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 3.200 
mii lei pentru modernizarea (asfaltarea) 
5,63 km de drumuri, comuna Ipotești, 
judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 

Se solicită admiterea 
amendamentului, având în 
vedere faptul că în ultimii ani 
au fost executate lucrări de 
modernizare a drumurilor 
comunale, exclusiv din 
bugetul Consiliului Local al 
comunei Ipotești, judeţul 
Suceava. 
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Deputat PDL Ioan Balan 
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. 

730. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
2.500 mii lei pentru modernizarea DC 
57 Iţcani – Lipoveni, aferent comunei 
Mitocu Dragomirnei, 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 
amendamentului datorită 
importanţei pe care o are 
acest drum comunal care 
leagă comuna Mitocu 
Dragomirnei de Municipiul 
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. 
 
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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731. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 150 
mii lei pentru modernizarea drumului 
sătesc care facilitează legătura dintre 
satele Lipoveni și Mitoc, din comuna 
Mitocu Dragomirnei, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii și 
soluţionarea cererii 
cetăţenilor. Drumul 
deservește aproximativ 1800 
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. 

 

732. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 400 
mii lei pentru modernizarea drumului 
sătesc de acces spre Mănăstirea 
Dragomirna în comuna Mitocu 
Dragomirnei, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru a 
facilita accesul turiștilor la un 
așezământ religios, 
monument UNESCO, de o 
mare importanţă. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MFP la 
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Deputaţilor 5.000.000 mii lei. 
733. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
5.000 mii lei reprezentând modernizarea 
a 7 km de drumuri comunale din 
comuna Mitocu Dragomirnei, 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 
amendamentului. Pe raza 
comunei Mitocu Dragomirnei 
se află Mănăstirea 
Dragomirna, monument 
UNESCO, așezământ religios 
de mare importanţă turistică. 
 
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. 
 

 

734. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 340 
mii lei pentru achitarea arieratelor la 
lucrări de modernizare a drumurilor și 
podurilor din comuna Mitocu 
Dragomirnei, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii și 
soluţionarea cererii 
cetăţenilor. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
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Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

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

735. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
2.500 mii lei pentru asfaltare drumuri 
oraș Salcea, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că Salcea este 
un oraș nou înfiinţat, iar pe 
teritoriul său majoritatea 
drumurilor sunt 
nemodernizate. 
 
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. 

 

736. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
1.000 mii lei pentru reabilitare străzi în 
municipiul Gura Humorului, judetul 
Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr mare de locuitori ai 
municipiului care este şi o 
importantă staţiune turistică. 
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Deputat PDL Ioan Balan 
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. 

737. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
5.000 mii lei pentru reabilitare străzi 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 investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr mare de locuitori ai 
precum si celor care 
tranzitează oraşul Siret care 
este localitate de graniţă. 
 
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. 

 

738. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
3.000 mii lei pentru reabilitare străzi în 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 

 



 437 

dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

oraşul Broşteni, judetul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

obiectivului de investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr mare de locuitori 
,unele dintre aceste străzi 
nefiind modernizate 
niciodată. 
 
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. 

739. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
3.000 mii lei pentru reabilitare străzi în 
oraşul Cajvana, 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 investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr mare de locuitori 
,unele dintre aceste străzi 
nefiind modernizate 
niciodată. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
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taxelor estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 

740. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
3.000 mii lei pentru reabilitare străzi în 
oraşul Dolhasca, 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 investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr 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. 

 

741. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
2.000 mii lei pentru reabilitare străzi în 
oraşul Frasin, 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 investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr mare de locuitori, 
unele dintre aceste străzi 
nefiind modernizate 
niciodată. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
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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. 

742. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
1.000 mii lei pentru reabilitare străzi în 
oraşul Liteni, judetul Suceava. 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr 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. 

 

743. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 500 
mii lei pentru reabilitare străzi în oraşul 
Solca, judetul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr mare de locuitori. 
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nivel judeţean 
 

Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
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. 
 

744. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
1.000 mii lei pentru reabilitare străzi în 
oraşul Vicovul de Sus, 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 investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr 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. 

 

745. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
3.000 mii lei pentru modernizarea 7 km 
de drumuri comunale în comuna 
Bosanci, judetul Suceava. 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii și că 
proiectul deservește unui 
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administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

număr 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. 

746. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
3.000 mii lei pentru modernizarea 
drumului  DJ 175A Chiril-Rarău, 
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 investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr mare de locuitori și 
permite dezvoltarea 
turismului în zonă. 
 
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. 

 

747. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
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Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

2.500 mii lei pentru modernizarea 
drumului Mănăstirea Humorului – 
Suceviţa, judetul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr mare de locuitori și 
permite dezvoltarea 
turismului în zonă. 
 
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. 

748. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
4.500 mii lei pentru modernizarea 
drumului Mălini – Crucea Talienilor – 
Borca,  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 investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr mare de locuitori și 
permite dezvoltarea 
turismului în zonă. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MFP la 

 



 443 

5.000.000 mii lei. 
749. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
3.000 mii lei pentru modernizarea 
drumului  DJ 208C liteni-Valea 
Glodului-Pleșești-Fălticeni, 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 investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr mare de locuitori și 
permite dezvoltarea 
turismului în zonă. Drumul 
este cunoscut ca fiind Drumul 
lui Cuza. 
 
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. 

 

750. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1.200 mii lei. pentru 
mansardare Şcoala nr. 8 Suceava, 
Municipiul Suceava, Judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reconsolidarea părţii 
superioare a şcolii, astfel 
încât aceasta să poată fi 
încadrată în standardele 
europene. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
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 Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

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. 

751. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 4.000 mii lei pentru Colegiul 
de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava 
în vederea extinderii și amenjării 
exterioare a Corpului A al clădirii. 
Obiectivele vizate de această 
suplimentare sunt : amenajarea unui 
corp S+P+1E, 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 ca orele 
de curs care se desfășoară în 
acest corp al Colegiului de 
Artă să se desfășoare în 
condiţii bune și de siguranţă 
pentru elevi. 
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. 
 

 

752. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 2.000 mii lei pentru Colegiul 
de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava 
în vederea reabilitării și consolidării 
Corpului A și subsolului, Municipiul 
Suceava, Judeţul Suceava. 
 

Se solicită admiterea acestui 
amendament deoarece 
clădirea necesită de urgenţă 
lucrări de consolidare şi 
înlăturare a defectelor 
încadrate în clasa de risc 
seismic potrivit normelor 

 



 445 

Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

tehnice actuale prin lucrări de 
drenaj şi restaurare a clădirii 
S+P aripa de vest. 
 
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. 

753. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 5.000 mii lei pentru Colegiul 
de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava 
în vederea consolidării și amenajării 
exterioare a Corpului B prin: 
consolidarea terenului de sport, 
amenajarea unui corp de clădire 
P+E1+E2, 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 zona 
unde este amenajat terenul de 
sport prezintă pericol de 
alunecare a terenului ceea ce 
înseamnă că elevii ar putea să 
se expună unor accidente dar 
și pentru a oferi condiţii de 
igienă înainte și după orele de 
educaţie fizică. 
 
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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754. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 200 mii lei pentru construcţia 
unei grădiniţe la Şcoala nr. 1 ”George 
Tofan” din localitatea Bilca, comuna 
Bilca, 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 
amendamentului deoarece 
stadiul fizic de execuţie a 
investiţiei este de aproximativ 
60%, iar în lipsa alocării 
fondurilor guvernamentale, 
construcţia parţială se  
degradează. 
 
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. 

 

755. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 250 mii lei pentru construcţia 
unei grădiniţe în localitatea Burla, 
comuna Burla, 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 
amendamentului deoarece 
stadiul fizic de execuţie a 
investiţiei este de aproximativ 
50%, iar investiţia a început 
cu mulţi ani în urmă. De 
asemenea, există și datorii 
către constructor pentru 
lucrările executate deja. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 

 



 447 

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

756. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 4.000 mii lei pentru construcţie 
grădiniţă în comuna Moara, sat Moara 
Nica,  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 
amendamentului întrucât 
familiile din satul Moara 
Nica, comuna Moara sunt 
nevoiţi să îşi ţina copiii acasă 
deşi aceştia sunt deja la varsta 
la care ar putea merge le 
grădiniţă pentru a socializa şi 
a se dezvolta într-un mediu 
socio-educativ potrivit 
vârstei. 
 
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. 

 

757. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 300 mii lei pentru reconstrucţie 
Gradiniţă şi Şcoală cu clasele I-IV nr.2 
din localitatea Hârtop, comuna Hârtop, 
judeţul Suceava. 
 
Autori:  

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
clădirile şcolii sunt în stare 
avansată de degradare, iar 
procesul educaţional este 
concentrat în cealaltă unitate 
de învăţământ din comună, 
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Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

desfăşurându-se astfel în 
condiţii improprii. 
 
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. 

758. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 3.500 mii lei pentru reabilitare 
termică şi execuţie instalaţii şi grupuri 
sanitare la şcolile din comuna Moara, 
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 
amendamentului întrucât 
şcolile din comuna Moara au 
nevoie să asigure condiţii de 
igienă minimă şi de siguranţă 
pentru copii care frecventează 
cursurile. 
 
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. 

 

759. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 4.000 mii lei pentru construcţia 
unei grădiniţe cu program prelungit în 
cartierul Obcini din municipiul 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât este 
o nevoie stringentă în această 
zonă a municipiului Suceava 
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dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Suceava, Judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

de locuri în grădiniţe. 
 
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. 

760. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 5.000 mii lei pentru 
împrejmuiri, reabilitare termică, 
reabilitate teren sport Şcoala nr. 4 din 
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 
amendamentului întrucât 
reabilitarea termică va 
însemna o modalitate de 
economisire a agentului 
termic, iar împrejmuirile vor 
contribui la creşterea gradului 
de siguranţă a elevilor in 
şcoală. 
 
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. 

 

761. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 2.000 mii lei pentru Şcoala nr.7 
din municipiul Suceava, judeţul 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât 
mobilierul vechi si instalaţia 
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Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Suceava pentru reparaţii instalaţie 
sanitară, dotare cu mobilier şi materiale 
didactice. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

sanitară veche pun în pericol 
sănătatea elevilor. 
 
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. 

762. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1.000 mii lei pentru Şcoala nr. 
9 din municipiul Suceava, judeţul 
Suceava pentru mansardare, baza 
sportivă, dotare săli de clasă cu 
mobilier, dotare cu echipament tehnic în 
laboratoare, dotare cabinete medicale. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât 
starea precară a acoperişului, 
a sălii de sport şi a sălilor de 
clasă pun în pericol siguranţa 
elevilor. 
 
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. 

 

763. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 

 Se propune suplimentarea bugetului cu 
1.200 mii lei pentru reabilitare termică 
şi mansardare Şcoala nr. 9 Ion Creangă, 
municipiul Suceava, judeţul Suceava. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investitii şi că 
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Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

proiectul deserveşte unui 
număr foarte mare de elevi. 
 
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. 

764. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1.000 mii lei pentru Colegiul 
Tehnic „Petru Muşat” din municipiul 
Suceava, judeţul Suceava pentru 
reabilitare cămin, cantină, dotare atelier 
practică. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât 
elevii au nevoie de condiţii 
europene în care să îşi 
desfăşoare activitatea. 
 
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. 

 

765. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1.000 mii pentru Colegiul 
Tehnic de Industrie Alimentară din 
Municipiul Suceava, judeţul Suceava 
pentru reabilitare cămin, dotare atelier 
practică, reparaţie instalaţii sanitare, 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât 
elevii au nevoie de condiţii 
europene în care să îşi 
desfăşoare activitatea. 
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administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

reparaţie bază sportivă. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
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. 

766. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1.000 mii lei pentru Colegiul 
Tehnic „Samuil Isopescu” din 
municipiul Suceava, judeţul Suceava 
dotare atelier practică, reparaţie bază 
sportivă. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât 
elevii au nevoie de condiţii 
europene în care să îşi 
desfăşoare activitatea. 
 
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. 

 

767. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale cu 
suma de 5.000 mii lei pentru Colegiul 
Naţional „Petru Rareş” din municipiul 
Suceava, judeţul Suceava pentru 
extindere clădire şi mansardare. 
 
Autori:  

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât 
elevii au nevoie de condiţii 
europene în care să îşi 
desfăşoare activitatea. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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nivel judeţean 
 

Senator PDL Gheorghe Flutur 
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. 

768. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1.000 mii lei pentru Colegiul 
Naţional „Petru Rareş” din municipiul 
Suceava, judeţul Suceava pentru 
reabilitare cămin şi cantină. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât 
elevii au nevoie de condiţii 
europene de cazare pentru a 
face performanţă. 
 
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. 

 

769. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 5.000 mii lei pentru Colegiul 
Naţional „Ştefan cel Mare” din 
municipiul Suceava, judeţul Suceava 
pentru dotarea cu echipamente tehnice 
în laboratoare. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât 
elevii au nevoie de condiţii 
europene de studiu pentru a 
face performanţă. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
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Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

taxelor estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 

770. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1.000 mii lei pentru Colegiul 
Naţional „Mihai Eminescu” din 
municipiul Suceava, judeţul Suceava 
pentru reabilitare cămin şi cantină. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât 
elevii au nevoie de condiţii 
europene de cazare pentru a 
face performanţă. 
 
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. 

 

771. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1.000 mii lei pentru Colegiul 
Naţional „Dimitrie Cantemir” din 
municipiul Suceava, judeţul Suceava 
pentru dotare laborator şi achiziţionare 
mobilier. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât 
elevii au nevoie de condiţii 
europene de studiu în 
laboratoare şi Săli de clasă 
pentru a face performanţă. 
 
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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772. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1.000 mii lei pentru Colegiul 
Naţional „Spiru Haret” din municipiul 
Suceava, judeţul Suceava pentru 
finalizare extindere, reabilitare cantină,  
şi reabilitare sală de sport. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât 
elevii au nevoie de condiţii 
europene de studiu în 
laboratoare şi săli de clasă 
pentru a face performanţă. 
 
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. 
 

 

773. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 5.000 mii lei pentru reabilitarea 
termică a Şcolii nr. 3 din 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 
amentamentului întrucât 
reabilitarea termică va 
însemna o modalitate de 
economisire a agentului 
termic. 
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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774. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 100 mii lei pentru finalizarea 
lucrărilor de reabilitare la Școala 
Ilișești, din localitatea Ilișești, comuna 
Ilișești, 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 
amendamentului deoarece 
până în prezent s-a executat 
aproximativ 90% din 
investiţie, iar alocarea 
diferenţei de fonduri va 
permite darea acesteia în 
folosinţă în cursul acestui an 
școlar 
 
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. 
 

 

775. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 300 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor de reabilitare la Școala 
Ilișești, din localitatea Ilișești, comuna 
Ilișești, 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 
amendamentului deoarece 
până în prezent nu s-au alocat 
fonduri din surse 
guvernamentale, iar lipsa 
acestora determină  
desfășurarea procesului de 
învăţământ în condiţii 
improprii 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 

776. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 180 mii lei pentru înlocuirea 
acoperişului Şcolii nr.11 din Municipiul 
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 starea degradată a 
acoperișului actual și 
necesitatea înlocuirii pentru 
desfășurarea în condiţii 
optime a actului educativ. 
 
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. 

 

777. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1.100 mii lei pentru lucrări de 
modernizare și reparaţii la Școala din 
comuna Adâncata, judeţul Suceava.  
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că lucrările de 
modernizare și reparaţii au 
început în anul 2008 cu o 
valoare totală a investiţiei 
estimată la 1.700 mii lei din 
care s-au alocat 600 mii lei 
din bugetul Consiliului Local 
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 Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

al comunei Adâncata. 
 
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. 

778. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 300 mii lei pentru lucrări de 
reparaţii, modernizare și extindere la 
Școala Fetești din comuna Adâncata, 
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 
amendamentului având în 
vedere faptul că lucrările de 
reparaţii și extindere au 
început în anul 2008 cu o 
valoare totală a investiţiei 
estimată la 820 mii lei din 
care s-au alocat 520 mii lei 
din bugetul Consiliului Local 
al comunei Adâncata. 
 
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. 

 

779. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1.000 mii lei pentru dotarea cu 

Se solicită admiterea 
amendamentului în scopul 
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Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

grup sanitar modern, anvelopare și 
modernizare la Școala din comuna 
Adâncata, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

bunei desfășurări a activităţii. 
Menţionăm că edificiul se 
află într-o stare avansată de 
degradare, ceea ce afectează 
calitatea actului educativ. 
 
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. 

780. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1.000 mii lei pentru 
modernizarea Școlii sat Călugăreni, 
comuna Adâncata, 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 
amendamentului în scopul 
bunei desfășurări a activităţii. 
Menţionăm că actul 
educaţional se desfășoară în 
săli de clasă cu mobilier aflat 
într-o stare avansată de 
degradare 
și că este necesară dotarea 
claselor cu mobilier modern.  
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MFP la 
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5.000.000 mii lei. 
781. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 600 mii pentru Grădiniţa cu 
program normal din comuna Pătrăuţi, 
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 
amendamentului având în 
vedere faptul că investiţia 
este aproape de finalizare și 
că edificiul deservește unui 
număr 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. 

 

782. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 70 mii lei pentru Grădiniţa cu 
program normal Pătrăuţi pentru 
finalizarea lucrărilor la instalaţiile 
sanitare și încălzire centrală. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea lucrărilor. 
Consiliul Local al comunei 
Pătrăuţi a alocat suma de  100 
mii lei, suma de 70 mii lei 
fiind necesară pentru darea în 
folosinţă a spaţiului. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
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taxelor estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 
 

783. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 160 mii lei pentru reabilitarea 
termică a Școlii din comuna Pătrăuţi, 
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 
amendamentului pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare termică, izolarea 
faţadei, montarea 
caloriferelor și a centralei 
termice. 
 
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. 

 

784. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 2.000 mii lei pentru construirea 
unei grădiniţe cu program normal în 
comuna Ipotești, 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 
amendamentului datorită 
numărului mare de preșcolari 
existenţi în comuna Ipotești, 
care nu pot avea acces la un 
loc în grădiniţele publice. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
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din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 

785. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 100 mii lei pentru reabilitarea 
și modernizarea Școlii Tișăuţi, comuna 
Ipotești, 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 
amendamentului pentru 
reabilitarea școlii, dotarea ei 
corespunzător și 
îmbunătăţirea condiţiilor de 
desfășurare a actului 
educativ. 
 
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. 

 

786. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 800 mii lei pentru construirea 
unei grădiniţe cu program normal în 
satul Ruși, comuna Mitocu 
Dragomirnei, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii și 
pentru a veni în întâmpinarea 
nevoilor educaţionale din 
comună. 
 
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 MFP la 
5.000.000 mii lei. 

787. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 80 mii lei pentru finalizarea 
lucrărilor de reabilitare la Școala 
comuna Mitocu Dragomirnei, 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 
amendamentului, având în 
vedere faptul că lucrările de 
reabilitare sunt într-un stadiu 
foarte avansat și astfel se va 
asigura starea de normalitate 
a actului educativ. 
 
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. 

 

788. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 140,2 mii lei pentru achitarea 
arieratelor la investiţia  Grădiniţa cu 
program normal din comuna Mitocu 
Dragomirnei, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru finalizarea 
obiectivului de investiţii. 
 
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. 

789. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 500 mii lei pentru reabilitarea 
termică a Școlii Prelipca și a Școlii 
Văratec, oraș Salcea, judeţ 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 pentru 
reabilitarea școlii, dotarea ei 
corespunzător și 
îmbunătăţirea condiţiilor de 
studiu. 
 
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. 

 

790. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 500 mii lei pentru Şcoala 
Creştină Filadelfia din municipiul 
Suceava, judeţul Suceava pentru 
extindere gradiniţă şi corp şcoala în 
vederea demararii unui proiect social. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 

Se solicita admiterea 
amendamentului intrucat 
scoala este una cur ezultate 
deosebite si se implica in 
proiecte sociale care servesc 
intreaga comunitate a 
municipiului. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

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

791. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 5.000 mii lei pentru construcţie 
grădiniţă în municipiul Fălticeni, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr 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. 

 

792. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 3.000 mii lei pentru construcţie 
grădiniţă în oraşul Siret, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr mare de locuitori. 
 
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 MFP la 
5.000.000 mii lei. 

793. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 3.000 mii lei pentru construcţie 
grădiniţă în oraşul Broşteni, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr 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. 

 

794. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 300 mii lei pentru amenajări 
Şcoala sat Probota, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr mare de elevi care au 
nevoie de conditii moderne 
de studiu pentru a face 
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 Deputaţilor performanţă. 
 
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. 

795. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 300 mii lei pentru reabilitare 
şcoli în oraşul Liteni, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr mare de elevi care nu 
pot desfăşura activităţi 
educative fără condiţii de 
igienă şi siguranţă în şcoala. 
 
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. 

 

796. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 300 mii lei pentru reabilitare 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
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Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

grădiniţă în comuna Bosanci, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr 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. 

797. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 500 mii lei pentru executare 
instalaţie sanitară în Şcoala sat 
Dărmăneşti, comuna Dărmăneşti, 
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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr mare de elevi care nu 
îşi  pot desfăşura activităţile 
normale din şcoală în condiţii 
de igienă. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MFP la 
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5.000.000 mii lei. 
798. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
1.000 mii lei pentru reparatii Școala sat 
Petia, comuna Bunești, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investitii și că 
proiectul deservește unui 
număr de peste 100 de elevi 
care nu îşi  pot desfăşura 
activităţile normale din şcoală 
în condiţii de sigurantă și 
igienă. 
 
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. 

 

799. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 

 Se propune suplimentarea bugetului cu 
1.820 mii lei pentru finalizare lucrari de 
construcţie Şcoala nr. 4 din municipiul 
Vatra Dornei, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investitii şi că 
proiectul deserveşte unui 
număr foarte mare de elevi. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
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 Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

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. 

800. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1.004 mii lei pentru finalizare 
lucrări de construcţie Gradinita cu 
Program Prelungit GPP 2 din 
municipiul Vatra Dornei, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investitii şi că 
proiectul deserveşte unui 
număr foarte mare de familii 
care nu au în acest moment o 
grădiniţă cu capacitatea 
necesară de a găzdui numărul 
de copii aflaţi la vârsta 
corespunzătoare. 
 
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. 

 

801. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 946 mii lei pentru finalizare 
Grădiniţă cu Program Normal GPN 4 în 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
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Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

municipiul Vatra Dornei, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

necesară pentru realizarea 
obiectivului de investitii și că 
proiectul deservește unui 
număr foarte mare de copii 
care urmează programul 
acestei unităţe de învăţământ 
preşcolar. 
 
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. 

802. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1.046 mii lei pentru finalizare 
internat cu cantină la Liceul „Ion Luca” 
din municipiul Vatra Dornei, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investitii şi că 
proiectul deserveşte unui 
număr mare de elevi care au 
nevoie de conditii bune 
pentru a putea face 
performanţă. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
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din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 

803. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

 Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1.070 mii lei pentru construcţie 
a două grădiniţe cu o grupă de copii în 
comuna Moldoviţa, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investitii şi că 
proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de familii 
care nu au nici o grădiniţă în 
apropiere pentru a-şi putea 
duce copii la grădiniţă în 
condiţii normale. 
 
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. 

 

804. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1.200 mii lei pentru construcţie 
grădiniţă în comuna Baia, judeţul 
Suceava. 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investitii şi că 
proiectul deserveşte unui 
număr foarte mare de familii 
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Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

care nu au în acest moment o 
grădiniţă cu capacitatea 
necesară de a găzdui numărul 
de copii aflaţi la vârsta 
corespunzătoare. 
 
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. 

805. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 450 mii lei pentru  reabilitare 
grădiniţă oraşul Solca, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investitii şi că 
proiectul deserveşte unui 
număr foarte mare de copii 
aflaţi la o vîrstă în care  
trebuie educaţi privind igienă 
în unităţi de învăţământ 
preşcolar conform 
standardelor europene. 

 

806. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 2.261 mii lei pentru finalizare 
lucrări reabilitare Şcoală Rotunda, 
reabilitare Şcoală Siliştea, reabilitare 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
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dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

corp „B” Şcoala Liteni, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

obiectivului de investitii şi că 
proiectul deserveşte unui 
număr foarte mare de elevi 
care au nevoie de condiţii 
bune pentru a face 
performanţă. 
 
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. 

807. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

 Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1.832 mii lei pentru construcţie 
grădiniţă cu 3 grupe în oraşul Liteni, 
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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de familii 
care nu au nici o grădiniţă în 
apropiere pentru a-şi putea 
duce copii la grădiniţă în 
condiţii normale. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
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din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 

808. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 350 mii lei pentru finalizare 
reabilitare şi modernizare Şcoala 
Păltinoasa, comuna Păltinoasa, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui 
număr foarte mare de elevi. 
 
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. 

 

809. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 420 mii lei pentru  finalizare 
reabilitare Şcoala Pojorîta, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investitii şi că 
proiectul deserveşte unui 
număr foarte mare de elevi. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 

810. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 450 mii lei pentru reabilitare şi 
modernizare Şcoala Rădăşeni, comuna 
Rădăşeni, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investitii şi că 
proiectul deserveşte unui 
număr foarte mare de elevi. 
 
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. 

 

811. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

 Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 750 mii lei pentru reabilitare 
şcoli comuna Sadova, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investitii şi că 
proiectul deserveşte unui 
număr foarte mare de elevi. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 

812. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 320 mii lei pentru reabilitare 
Şcoala comuna Satu Mare, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investitii şi că 
proiectul deserveşte unui 
număr foarte mare de elevi. 
 
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. 

 

813. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 950 mii lei pentru finalizare 
Şcoala sat Pleşeşti, comuna Vultureşti, 
judeţul Suceava.  
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investitii şi că 
proiectul deserveşte unui 
număr foarte mare de elevi. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
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 Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

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. 

814. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 500 mii lei pentru finalizare 
reabilitare şcoala Vereşti, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui 
număr foarte mare de elevi. 
 
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. 

 

815. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 350 mii lei pentru  finalizare 
reabilitare şcoala sat Corocăieşti, 
comuna Vereşti, judeţul Suceava.  
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui 
număr foarte mare de elevi. 
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nivel judeţean 
 

Deputat PDL Ioan Balan 
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. 

816. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 300 mii lei pentru finalizare 
reabilitare şcoala sat Bursuceni, comuna 
Vereşti, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui 
număr foarte mare de elevi. 
 
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. 

 

817. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 500 mii lei pentru reabilitare 
scoală comuna Slatina, judeţul Suceava. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr foarte mare de elevi. 
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Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

 

818. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 2.250 mii lei pentru continuare 
reabilitare/modernizare şi extindere 
Şcoala Vatra Moldoviţei, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investitii şi că 
proiectul deserveşte unui 
număr foarte mare de elevi. 
 
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. 

 

819. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 500 mii lei pentru reabiltare 
şcoli comuna Berchisesti, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investitii şi că 
proiectul deserveşte unui 
număr foarte mare de elevi. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 

820. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 825 mii lei pentru reabilitare 
scoli, comuna Hînţești, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr foarte mare de elevi. 
 
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. 

 

821. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 500 mii lei pentru reabilitare 
scoli, comuna Bogdănești, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investitii şi că 
proiectul deserveşte unui 
număr foarte mare de elevi. 
 
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 MFP la 
5.000.000 mii lei. 

822. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 220 mii lei pentru reabilitare 
termică la şcoala Larga Deal, comuna 
Capu Câmpului, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investitii şi că 
proiectul deserveşte unui 
număr foarte mare de elevi. 
 
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. 

 

823. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
5.000 mii lei pentru finalizare Bază 
sportivă Colegiul Naţional „Ștefan cel 
Mare” Suceava (zid de sprijin, reţele de 
colectare, investiţia de bază sala de 
sport, amenajare teren de sport), 
Municipiul Suceava, Judetul Suceava. 

Se solicită admiterea acestui 
amendament pentru 
finalizarea și darea în 
folosinţă a unei baze sportive 
de nivel european în cadrul 
unui colegiu naţional de 
prestigiu al Municipiului 
Suceava. Menţionăm că orele 
de educaţie fizică se 
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Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

desfășoară în condiţii 
improprii. 
 
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. 

824. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma de 
1.000 mii lei pentru  Şcoala nr.1 pentru 
lucrări de amenajare sală sport, 
Municipiul Suceava, Judeţul Suceava. 

Se solicită admiterea acestui 
amendament pentru 
finalizarea şi totodată darea în 
folosinţă a unei săli de sport 
de nivel european în cadrul 
unei şcoli cu performanţe în 
municipiul 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. 

 

825. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma de 
5.000 mii lei pentru  Colegiul Naţional 

Se solicită admiterea acestui 
amendament pentru 
finalizarea şi totodată darea în 
folosinţă a unei baze sportive 

 



 484 

dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

„Petru Rareş” pentru lucrări de 
amenajare bază sportivă şi reabilitare 
sală de sport, Municipiul Suceava, 
Judeţul Suceava 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

şi a unei săli de sport de nivel 
european în cadrul unui liceu 
cu performanţe în municipiul 
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. 

826. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma de 
1.000 mii lei pentru Şcoala nr.4 pentru 
lucrări de amenajare bază sportivă, 
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 elevii 
nu au condiţii necesare pentru 
efectuarea activităţilor 
sportive. 
 
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. 

 

827. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
15.000 mii lei pentru  Şcoala 

Se solicită admiterea acestui 
amendament pentru lucrări de 
reabilitare şi amenajări de 
nivel european pentru un 
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dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Gimnazială nr.3 pentru lucrări de 
reabilitare, modernizare  bazin de înot, 
Municipiul Suceava 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

bazin de înot unde elevii 
şcolii şi nu numai au realizat 
performanţă. 
 
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. 

828. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
2.000 mii lei pentru demararea 
construirii unei săli de sport în cadrul 
Şcolii Gimnazială nr.10 din 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii. 
Menţionăm că în zona în care 
se află edificiul nu există nici 
o altă sală de sport. 
 
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. 

 

829. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii cu suma de 2.000 

Se solicită admiterea acestui 
amendament întrucât un 
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Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

mii lei pentru construcţie cămin cultural 
comuna Moara, sat Liteni, judeţul 
Suceava . 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

cămin cultural ar permite 
organizarea unor 
evenimente/acţiuni socio-
culturale ca alternativă de 
petrecere a timpului şi ca 
soluţie pentru prevenirea şi 
combaterea actelor de 
violenţă specifice mediului 
rural. 
 
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. 

830. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 250 
mii lei pentru reabilitarea, modernizarea 
şi dotarea Căminului Cultural din 
localitatea Frumosu, comuna Frumosu, 
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 
amendamentului pentru 
începerea lucrărilor, deoarece 
investiţia, aflată pe lista 
Companiei Naţionale de 
Investiţii, este nefinanţată, iar 
pentru realizarea studiilor şi a 
proiectului tehnic s-au 
cheltuit fonduri din bugetul 
local. De asemenea, la acestă 
dată este serios afectată 
structura clădirii. 
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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 MFP la 
5.000.000 mii lei. 

831. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 1.200 
mii lei pentru modernizarea 
acoperișului, dotare și anvelopare a 
Căminului Cultural din comuna 
Adâncata, 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 
amendamentului pentru 
lucrările necesare de 
modernizare a Căminului 
Cultural din comuna 
Adâncata, judeţul Suceava. 
Menţionăm că acest edificiu 
este folosit în mod uzual 
pentru manifestări culturale și 
artistice. 
 
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. 

 

832. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 1.000 
mii lei pentru reabilitarea Căminului 
Cultural din comuna Pătrăuţi, judeţul 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea lucrărilor de 
reabilitare a Căminului 
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dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Cultural și realizarea 
obiectivului de investiţii. 
 
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. 

833. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 
1.158,6 mii lei pentru achitarea 
arieratelor la investiţia Căminul Cultural 
din comuna Mitocu Dragomirnei, 
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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru finalizarea 
obiectivului de investiţii. 
 
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. 

 

834. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 400 
mii lei pentru reparaţii capitale Cămin 
Cultural sat Plopeni, oraș Salcea, 
judeţul Suceava.  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere starea de degradare în 
care se află edificiul și de 
importanţa pe care acesta o 
are în rândul locuitorilor. 
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administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
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. 

835. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 500 
mii lei pentru amenajare Camin Cultural 
comuna Ciprian Porumbescu, 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 investiţii și că 
proiectul va servi dezvoltării 
spirituale a comunităţii. 
 
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. 

 

836. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 1.000 
mii lei pentru amenajare Cămin Cultural 
comuna Comăneşti, judetul Suceava. 
 
Autori:  

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii și că 
proiectul va servi dezvoltării 
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administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

spirituale a comunităţii. 
 
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. 

837. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 3.000 
mii lei pentru construcţie grădiniţă în 
oraşul Frasin, 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 investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr 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. 

 

838. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 500 
mii lei pentru reabilitare si 
mondernizare Casa de Cultură 
Dolhasca, judetul Suceava. 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii și că 
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Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

proiectul va servi dezvoltării 
spirituale a comunităţii din 
oraşul Dolhasca care are 
puternice rădăcini culturale 
nevalorificate. 
 
 

839. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 500 
mii lei pentru reabilitare Cămin Cultural 
sat Măriţei, comuna Dărmăneşti, 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 investiţii și că 
proiectul va servi dezvoltării 
spirituale a comunităţii. 
 
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. 

 
 

840. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de  500 
mii lei pentru achiziţionare dotări pentru 
Muzeul satului tradiţional, în curs de 
amenajare din comuna Moara, sat 
Moara, judeţul Suceava. 
 

Se solicită admiterea acestui 
amendament întrucât printr-
un asemenea muzeu, comuna 
poate fi inclusă în curcuitele 
turistice ceea ce i-ar spori 
sursele de venit şi 
notorietatea. 
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Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
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. 

841. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 5.000 mii lei pentru reabilitarea 
Muzeului Lemnului din Municipiul 
Câmpulung Moldovenesc 
 
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 reabilitarea 
obiectivului de investiţii, 
edificiu de patrimoniu, 
autentic. Punerea lui în 
funcţiune contribuie la 
dezvoltarea potenţialului 
turistic al zonei. 
 
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. 

 

842. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 300 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
investiţia a fost începută prin 
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Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

mii lei pentru extinderea reţelelor 
electrice în zona ”Casa Memorială – 
Tusiti” în localitatea Ciprian 
Porumbescu, comuna Ciprian 
Porumbescu, judeţul Suceava 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

programul ”Electrificare” al 
Guvernului însă nu a fost 
decât parţial finanţată. De 
asemenea, în zona respectivă 
există zeci de gospodării 
neelectrificate. 
 
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. 
 
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. 

843. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 4.200 mii lei pentru reabilitare 
renovarea şi modernizarea casei „Iorgu 
Toma” din comuna Vama, judeţul 
Suceava. 
  
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investitii și că 
proiectul are în vedere 
înfiinţarea unui centru de 
promovare turistică şi 
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nivel judeţean 
 

Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

cooperare internaţională. 
 
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. 
 
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. 

844. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 5.000 mii lei pentru construcţie 
Cămin Cultural Moldoviţa, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul va servi dezvoltării 
spirituale a comunităţii. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
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taxelor estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 

845. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 2.700 mii lei pentru  reabilitare 
Casa Cultură a oraşului Solca, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul va servi dezvoltării 
spirituale a comunităţii. 
 
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. 

 

846. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

 Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 320 mii lei RON pentru 
extindere şi modernizare Camin 
Cultural Plutonita, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul va servi dezvoltării 
spirituale a comunităţii. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
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din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 

847. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1.945 mii lei pentru reabilitare 
Camin Cultural Ciocanesti, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul va servi dezvoltării 
spirituale a comunităţii. 
 
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. 

 

848. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

  Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 720 mii lei pentru reabilitarea 
Cămin cultural sat Benea, comuna 
Moldova Suliţa, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul va servi dezvoltării 
spirituale a comunităţii . 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 

849. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 800 mii lei pentru  reabilitare 
Camin Poieni Solca, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul va servi dezvoltării 
spirituale a comunităţii . 
 
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. 

 

850. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

 Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de  4.200 mii le pentru reabilitarea 
şi modernizarea Căminului Cultural 
Vama, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul va servi dezvoltării 
spirituale a comunităţii . 
 
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 MFP la 
5.000.000 mii lei. 

851. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

 Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 200 mii lei pentru cămin 
cultural comuna Vereşti, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul va servi dezvoltării 
spirituale a comunităţii . 
 
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. 

 

852. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 

 Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 350 mii lei pentru reabilitare 
cămin cultural sat Corocăieşti comuna 
Vereşti, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul va servi dezvoltării 
spirituale a comunităţii . 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
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 Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

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. 

853. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1.500 mii pentru construire 
Centru cultural Mihai Eminescu, 
comuna Serbauti, 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 investiţii şi că 
proiectul va servi dezvoltării 
spirituale a comunităţii . 
 
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. 

 

854. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 720 mii lei pentru finalizare 
construire Cămin Cultural comuna 
Slatina, judetul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul va servi dezvoltării 
spirituale a comunităţii . 
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nivel judeţean 
 

Deputat PDL Ioan Balan 
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. 

855. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1.000 mii lei pentru 
continuarea finantare camin cultural 
comuna Vatra Moldovitei, 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 investiţii şi că 
proiectul va servi dezvoltării 
spirituale a comunităţii . 
 
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. 

 

856. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 750 mii lei  pentru continuarea 
finantare camin cultural Paltinu, 
comuna Vatra Moldovitei, judetul 
Suceava. 
 
Autori:  

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul va servi dezvoltării 
spirituale a comunităţii . 
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Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
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. 

857. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 373 mii lei RON pentru 
reabilitare termica căminul cultural 
comuna Capu Campului, 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 investiţii şi că 
proiectul va servi dezvoltării 
spirituale a comunităţii. 
 
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. 

 

858. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma de 
5.000 mii lei pentru continuarea 
construcţiei Centrul Cultural Bucovina, 
Municipiul Suceava, Judeţul Suceava. 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vederea faptul că pentru un 
municipiu reședinţă de judeţ, 
centru universitar și deţinător 
a unei vechi tradiţii culturale 
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administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 

 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

în domeniul teatrului și a 
folclorului autentic, este o 
necesitate contrucţia 
infrastructurii necesare pentru 
a avea o sală de teatru și 
spectacole.  
 
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. 

859. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 100 mii lei pentru refacere 
baza sportiva distrusă de calamităţi, 
comuna Vatra Moldoviţei, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui 
număr foarte mare de elevi 
care au nevoi pentru o 
dezvoltare armonioasa de o 
locaţie adecvata activitatilor 
extra-scolare. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
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din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 

860. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma de 
5.000 mii lei pentru construcţie bază 
sportivă: teren şi sală de sport în 
comuna Moara, sat Moara Nica, 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 astfel ca baza 
sportivă să permită 
organizarea unor programe 
pentru elevi ca alternativă de 
petrecere a timpului şi ca 
soluţie pentru prevenirea şi 
combaterea obezităţii. 
 
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. 

 

861. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 200 
mii lei pentru construcţia bazei sportive 
din localitatea Berchişeşti, comuna 
Berchişeşti, judeţul Suceava 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
este necesară continuarea 
lucrărilor la această investiţie 
inclusă în lista de finanţare a 
OG 7/2006, dar pentru care 
nu s-au alocat până acum 
fonduri decât prin bugetul 
propriu al comunei. 
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Deputat PDL Ioan Balan 
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. 

862. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 200 
mii lei pentru construirea unei baze 
sportive (teren, pistă atletism, vestiare, 
tribună) în comuna Mitocu 
Dragomirnei, 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 
amendamentului datorită 
lipsei unei baze sportive în 
comuna Mitocu Dragomirnei, 
judeţul 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. 

 

863. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
2.500 mii lei pentru construirea unei săli 
de sport în orașul Salcea, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii, având în vedere și 
lipsa unui spaţiu adecvat 
pentru activităţile sportive în 
orașul Salcea, judeţul 
Suceava. 
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Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
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. 

864. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
1.000 mii lei pentru construcţie sală de 
sport în oraşul Liteni, 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 investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr mare de elevi care nu 
pot desfăşura activităţi 
sportive în condiţii de 
securitate şi de igienă. 
 
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. 

 

865. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 

Se solicită admiterea acestui 
amendament pentru 
finalizarea și darea în 
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Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

10.000 mii lei pentru finalizare Bază 
sportivă Liceul cu Program Sportiv 
Suceava, Municipiul Suceava, Judetul 
Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

folosinţă a unei baze sportive 
de nivel european în cadrul 
unui liceu cu performanţe 
sportive remarcabile al 
Municipiului 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. 
 
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. 

866. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu 500 mii lei 
pentru modernizare baza sportiva din 
Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru darea 
în folosinţă a unei baze 
sportive de nivel european. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
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 Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

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

867. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 400 mii lei pentru reabilitare şi 
modernizare dispensar uman comuna 
Moldova Sulita, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii 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. 

 

868. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 75 mii lei pentru finalizare 
reabilitarea dispensar uman comuna 
Vama, judeţul Suceava.  
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de 
locuitori. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 

 



 508 

Deputaţilor 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. 

869. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 125 mii lei pentru cofinanţare 
reabilitare dispensar uman Stroiești, 
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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii 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.  

 

870. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 50 
mii lei pentru renovarea dispensarului 
veterinar din comuna Mitocu 
Dragomirnei, judeţul Suceava. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere numărul mare de 
ferme agricole de pe raza 
comunei Mitocu 
Dragomirnei, judeţul 
Suceava.  
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Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
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. 

871. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
1.000 mii lei pentru reparaţii capitale la 
dispensarul uman oraș Salcea, 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 
amendamentului având în 
vedere starea avansată de 
degradare a edificiului și 
pentru buna desfășurare a 
activităţilor specifice. 
 
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. 

 

872. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 25 
mii lei pentru modernizarea 
dispensarului din comuna Mitocu 
Dragomirnei, judeţul Suceava. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru a 
facilita încălzirea pe timp de 
iarnă a dispensarului medical 
din comuna Mitocu 
Dragomirnei, judeţul 
Suceava, edificiu dat în 
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Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

folosinţă în anul 2011. 
 
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. 

873. Anexa 3/15/ 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 7001/ 
grupa 51/ titlul VI/ art. 2/ alin35 
Subprogramul modernizarea satului 
românesc 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
1.000 mii lei pentru cofinanţare execuţie 
reţele de apă-canal în comuna Moara, 
sat Moara Nica,  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 
amendamentului întrucât 
există zone în care nu există 
reţea funcţională de apă şi 
canal, acestea fiind condiţiile 
minimale pentru 
modernizarea standardelor de 
viaţă din mediul rural. 
 
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. 

 

874. Anexa 3/15/ 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 7001/ 
grupa 51/ titlul VI/ art. 2/ alin35 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 500 
mii lei pentru extindere reţelei de 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
este necesară continuarea 
lucrărilor la proiectul prin 
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Subprogramul modernizarea satului 
românesc 
 

canalizare în localitatea Arbore, comuna 
Arbore, judeţul Suceava 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

care a fost înfiinţată reţeaua 
de canalizare în comună, în 
lungime de aproximativ9 km, 
proiect finanţat prin 
intermediul OG 7/2006 
 
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. 

875. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
1.300 mii lei pentru finalizarea 
proiectului de alimentare cu apă  
curentă a comunei Adâncata, judeţul 
Suceava, conform HG 577/1997 cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea proiectului început 
în anul 2008, cu o valoare 
totală a investiţiilor de 2.900 
mii lei din care   s-au efectuat 
lucrări în valoare de 1.600 
mii lei. 
 
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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876. Anexa 3/15/ 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 7001/ 
grupa 51/ titlul VI/ art. 2/ alin35 
Subprogramul modernizarea satului 
românesc 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
7.000 mii lei reprezentând costurile 
totale ale proiectului de introducere a 
canalizării în comuna Pătrăuţi, 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 
amendamentului datorită 
importanţei proiectului de 
introducere a canalizării 
pentru un număr mare de 
locuitori din comuna Pătrăuţi, 
judeţul 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. 

 

877. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma de 
1.100 mii lei pentru finalizarea 
lucrărilor de alimentare cu apă curentă 
în comuna Pătrăuţi, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că au fost 
executate lucrări în valoare de 
1.950 mii lei din bugetul 
Consiliului Local al 
comuunei Pătrăuţi. 
 
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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878. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
606,8 mii lei pentru continuarea 
investiţiei alimentarea cu apă sat 
Prelipca, oraș Salcea, 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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr 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. 

 

879. Anexa 3/15/ 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 7001/ 
grupa 51/ titlul VI/ art. 2/ alin35 
Subprogramul modernizarea satului 
românesc 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma de 
1.000 mii lei pentru extindere reţea 
canalizare şi apa în municipiul Fălticeni, 
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 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deservește unui 
număr 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. 
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880. Anexa 3/15/ 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 7001/ 
grupa 51/ titlul VI/ art. 2/ alin35 
Subprogramul modernizarea satului 
românesc 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
1.000 mii lei pentru extindere si 
modernizare reţea canalizare si apă in 
municipiul Vatra Dornei, 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 investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr 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. 

 

881. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
1.000 mii lei pentru extindere si 
modernizare reţea apă şi apă uzată în 
municipiul Gura Humorului, 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 investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr mare de locuitori ai 
municipiului care este şi o 
importantă staţiune turistică. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
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taxelor estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 

882. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
1.000 mii lei pentru extindere si 
modernizare reţea apă şi apă uzată 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 investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr 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. 
 

 

883. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
1.000 mii lei pentru extindere şi 
modernizare reţea apă şi apă uzată în 
oraşul Broşteni, judetul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr mare de locuitori care 
au nevoie de standarde 
europene pentru desfăşurarea 
activităţilor zilnice. 
 
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 MFP la 
5.000.000 mii lei. 

884. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
1.000 mii lei pentru extindere si 
modernizare reţea apă si apă uzată în 
orasul Broşteni, 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 investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr mare de locuitori care 
au nevoie de standarde 
europene minime pentru 
desfăşurarea activităţilor 
zilnice. 
 
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. 

 

885. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
1.000 mii lei pentru extindere şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
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între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 

modernizare reţea apă şi apă uzată în 
oraşul Frasin, judetul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

obiectivului de investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr mare de locuitori care 
au nevoie de standarde 
europene minime pentru 
desfăşurarea activităţilor 
zilnice. 
 
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. 

886. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 20 Alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
1.000 mii lei pentru extindere şi 
modernizare reţea apă şi apă uzată în 
oraşul Liteni, 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 investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr mare de locuitori care 
au nevoie de standarde 
europene minime pentru 
desfăşurarea activităţilor 
zilnice. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 

887. Anexa 3/15/ 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 7001/ 
grupa 51/ titlul VI/ art. 2/ alin35 
Subprogramul modernizarea satului 
românesc 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
1.000 mii lei pentru extindere reţea 
canalizare în oraşul Milişăuţi, 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 investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr mare de locuitori care 
au nevoie de standarde 
europene minime pentru 
desfăşurarea activităţilor 
zilnice. 
 
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. 

 

888. Anexa 3/15/ 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 7001/ 
grupa 51/ titlul VI/ art. 2/ alin35 
Subprogramul modernizarea satului 
românesc 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
2.000 mii lei pentru extindere reţea 
canalizare în oraşul Salcea, judetul 
Suceava. 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii și că 
proiectul deservește unui 
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Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

număr mare de locuitori care 
au nevoie de standarde 
europene minime pentru 
desfăşurarea activităţilor 
zilnice. 
 
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. 

889. Anexa 3/15/ 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 7001/ 
grupa 51/ titlul VI/ art. 2/ alin35 
Subprogramul modernizarea satului 
românesc 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
10.000 mii lei pentru extindere reţea 
canalizare şi dotare staţie epurare în 
comuna Botoşana, 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 investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr mare de locuitori care 
au nevoie de standarde 
europene minime pentru 
desfăşurarea activităţilor 
zilnice. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
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taxelor estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 

890. Anexa 3/15/ 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 7001/ 
grupa 51/ titlul VI/ art. 2/ alin35 
Subprogramul modernizarea satului 
românesc 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu 1.000 mii lei 
pentru extindere reţea de apă potabilă şi 
canalizare din Municipiul Rădăuţi, 
judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
atingerea standardelor 
europene cu privire la oraşele 
civilizate.  
 
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. 

 

891. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 32 Reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma de 
50.000 mii lei pentru izolarea termică a 
blocurilor, 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 
amendamentului ca urmare a 
faptului că judeţul Suceava 
este poziţionat într-o zonă în 
care numărul de zile cu 
temperaturi scăzute este peste 
media de la nivel naţional, 
confortul termic al cetăţenilor 
fiind o prioritate pentru 
autorităţile locale. 
  
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei.  

892. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 32 Reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu 1.000 mii lei 
pentru reabilitarea termica a blocurilor 
din Municipiul Rădăuţi, 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 
amendamentului deoarece o 
astfel de investiţie ar diminua 
considerabil pierderile de 
căldura şi totodata costurile 
necesare încălzirii locuinţelor.
 
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. 

 

893. Anexa 3/15/ 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma de 
10.000 mii lei pentru amenajarea unei 
parcări pentru autoturisme în cartierul 
George Enescu din municipiul Suceava, 
Municipiul Suceava, Judetul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
municipiului Suceava și 
creşterea gradului de 
civilizaţie într-un cartier 
sufocat de numărul mare de 
mașini, locuitorii acestuia 
neavând alternative în 
vederea parcării 
autoturismelor. Amenajarea 
unei parcări în acest cartier 
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Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

mare va presupune o relaxare 
a traficului în zonă, evitarea 
blocajelor și a conflictelor 
care apar zilnic din cauza 
lipsei locurilor de parcare. 
 
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. 

894. Anexa 3/15/ 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma de 
1.000.000 mii lei pentru amenajarea 
unor parcări de reşedinta în Municipiul 
Suceava, Judeţul Suceava 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea 
infrastructurii municipiului 
Suceava şi creşterea gradului 
de civilizaţie într-un 
municipiu sufocat de numărul 
mare de maşini, locuitorii 
acestuia neavând alternative 
în vederea parcării 
autoturismelor. Amenajarea 
unor parcări de reşedinţă 
presupune o relaxare a 
traficului în zonă, evitarea 
blocajelor şi a conflictelor 
care apar zilnic din cauza 
lipsei locurilor de parcare. 
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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 MFP la 
5.000.000 mii lei. 

895. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
5.000 mii lei pentru construcţia Sălii 
Polivalente din Municipiul Suceava, 
Municipiul Suceava, 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 acestui 
amendament deoarece ca 
urmare a unor eforturi 
comune ale parlamentarilor 
suceveni s-a transferat o 
suprafaţă de teren către 
Primăria Suceava, destinaţia 
fiind construcţia unei săli 
polivalente. Municipiul 
Suceava găzduiește echipe 
performante de handbal, 
fotbal și volei, dar și ale 
sporturi care au nevoie de o 
infrastructură modernă. 
 
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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896. Anexa 3/15/ 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 
2.000 mii lei pentru amenajarea unei 
piste pentru bicicliști pe traseul: str. 
Mihail Sadoveanu – Str. Dealului – str. 
Cernăuţi, 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 în 
municipiul Suceava nu mai 
există o astfel de pistă. O 
astfel de pistă ar permite 
organizarea unor programe 
pentru elevi ca alternativă de 
petrecere a timpului. 
 
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. 

 

897. Anexa 3/15/ 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 7001/ 
grupa 51/ titlul VI/ art. 2/ alin35 
Subprogramul modernizarea satului 
românesc 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 200 
mii lei pentru Căminul de bătrâni 
Cămârzani în vederea unor amenajări 
interioare, Sat Cămârzani, Comuna 
Vadu Moldovei, Judetul Suceava 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Admiterea amendamentului 
este necesară pentru a finaliza 
amenajări interioare pentru 
care nu există fondurile 
necesare. 
 
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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898. Anexa 3/15/ 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 7001/ 
grupa 51/ titlul VI/ art. 2/ alin35 
Subprogramul modernizarea satului 
românesc 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma de 50 
mii lei pentru reabilitarea centrului civic 
din comuna Pătrăuţi, 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 
amendamentului în scopul 
finalizării centrului civic din 
comuna Pătrăuţi, judeţul 
Suceava. Din costul total de 
150 mii lei s-au alocat de la 
bugetul local al comunei 
Pătrăuţi 100 mii lei 
 
 
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. 

 

899. Anexa 3/15/ 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 100 
mii lei pentru amenajare și 
modernizarea parcurilor din comuna 
Pătrăuţi, 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 
amendamentului având în 
vedere realizarea obiectivului 
de investiţii și a soluţionării 
cerinţelor cererii cetăţenilor. 
 
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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900. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma de 150 
mii lei pentru reabilitarea unui număr de 
4 podeţe din comuna Pătrăuţi, 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 
amendamentului, având în 
vedere că aceste podeţe 
deservesc un număr mare de 
locuitori ai comunei. 
 
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. 

 

901. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 300 
mii lei pentru reparaţia și modernizarea 
sistemului de iluminat public, oraș 
Salcea, 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 
amendamentului având în 
vedere necesitatea creșterii 
nivelului de siguranţă a 
populaţiei. 
 
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. 

 

902. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
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Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Administraţiei Publice cu suma de 
2.000 mii lei pentru extindere reţea 
iluminat public şi reabilitare reţea 
electrică în municipiul Fălticeni, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr 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. 

903. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma de 
1.300 mii lei pentru obligaţii lucrări 
realizate in baza programului de 
pietruiri si alimentare cu apa, prin HG 
577/1997. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
achitarea facturilor către 
firme care au executat lucrări 
în cadrul unor proiecte 
aprobate de HG 577/1997 
 
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. 

 

904. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
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Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Administraţiei Publice cu suma de 
1.600 mii lei pentru obligaţii de plată 
pentru lucrări realizate în baza 
programului de dezvoltare a 
infrastructurii în spatiul rural conform 
OUG 7/2006. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

achitarea facturilor către 
firme care au executat lucrări 
în cadrul unor proiecte 
conform OUG 7/2006. 
 
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. 

905. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma de 100 
mii lei pentru construcţie garaje pentru 
autospeciale în comuna Bosanci, 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 investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr mare de locuitori care 
beneficiază de autospecialele 
aflate în administrarea 
primăriei Bosanci. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MFP la 
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5.000.000 mii lei. 
906. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ capitol 7001 
Program de construcţii locuinţe sociale 
în baza Legii nr. 114/1996 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma de 
2.000 mii lei pentru construcţie locuinţe 
sociale în municipiul Vatra Dornei, 
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 investiţii și că 
proiectul deservește unui 
număr mare de locuitori ai 
municipiului fără venituri sau 
cu probleme sociale mari. 
 
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. 
 

 

907. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ capitol 7001 
Program de construcţii locuinţe sociale 
în baza Legii nr. 114/1996 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu 10.000. mii 
lei pentru crearea de locuinţe sociale în 
cadrul Municipiului Rădăuţi, judeţul 
Suceava 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece 
există un număr mare de 
cereri în vederea obţinerii 
unei locuinţe sociale. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
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Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

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

908. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 15.000 mii lei pentru 
reabilitarea Cazinoului Vatra Dornei 
 
Autori: Senator PDL Gheorghe Flutur, 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu, 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
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 reabilitarea 
obiectivului de investiţii, 
edificiu de patrimoniu. 
Punerea lui în funcţiune 
contribuie la dezvoltarea 
potenţialului turistic al zonei. 
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. 

 

909. Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
 
5001510235 Subprogramul 
Modernizarea satului românesc 
 

Propunem includerea în acest program a 
realizării a două centre culturale 
multifuncţionale în localităţile Moşniţa 
Nouă şi Dumbrăviţa, judeţul Timiş, 
precum şi a unui centru cultural în 
Peregu Mare, sat Peregu Mic, judeţul 
Arad. 
 
Autori : 
Molnár Zsolt, Erdei D. István – deputaţi 

Aceste două localităţi nu 
dispun de astfel de obiective 
culturale de interes local din 
cauza retrocedării către foştii 
proprietari a sediilor 
căminelor culturale care au 
funcţionat până nu demult în 
aceste localităţi. 
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UDMR  
Végh Alexandru – senator UDMR 

910. Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
 
5001 Cheltuieli buget de stat 
51 Titlul VI transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
02 Transferuri de capital 
35 Subprogramul Modernizarea satului 
românesc 

Propunem includerea pe lista 
obiectivelor de investiţii a PNDL: 
 
Finalizare lucrări alimentare cu apă 
comuna Peregu Mare - judeţul Arad 
Finalizare lucrări alimentare cu apă 
comuna Otelec, sat Otelec – judeţul 
Timiş 
Sisteme de alimentare cu apă, lucrări 
noi, comuna Moşniţa Nouă (sat Urseni), 
comuna Otelec (sat Iohanisfeld) – 
judeţul Timiş 
Continuarea lucrărilor la sistemele de 
canalizare comuna Moşniţa Nouă,  
comuna Coşteiu (sat Ţipari) şi comuna 
Dumbrava (sat Răchita) – judeţul Timiş 
Continuarea lucrărilor la sistemele de 
canalizare în comunele Iratosu, 
Zimandu Nou, Sofronea - judeţul Arad 
Sisteme de canalizare, lucrări noi, în 
comunele Dorobanti, Misca, Sintea 
Mare, Peregu Mare - judeţul Arad 
Sisteme de canalizare, lucrări noi, în 
localităţile : comuna Tormac (sat 
Tormac), comuna Şag – judeţul Timiş 
 
 
Autori : 

Având în vedere 
angajamentul României ca 
stat membru al Uniunii 
Europene de a asigura pe tot 
teritoriul ţării sisteme de 
alimentare cu apă până în 
anul 2015 şi sisteme de 
canalizare şi staţii de epurare 
a apelor până în 2018, 
alocarea sumelor prevăzute 
pentru acest program în 
modul cel mai eficient este o 
necesitate dacă dorim 
atingerea ţintelor asumate. 
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Molnár Zsolt, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Végh Alexandru – senator UDMR 

911. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
 
5001 Cheltuieli buget de stat 
51 Titlul VI transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
02 Transferuri de capital 
37 Subprogramul Infrastructură la nivel 
judeţean 

Propunem includerea în program a 
obiectivului de investiţii : 
 
Construire pod peste râul Someş, 
amplasament str. Ştrandului, municipiul 
Satu Mare, jud. Satu Mare.....75.000 mii 
lei (+TVA) 
 
Autori:  
Erdei D. István, Kereskényi Gábor 
deputaţi UDMR 
Végh Alexandru, Pataki Csaba, senatori 
UDMR 

În municipiul Satu Mare sunt 
două poduri peste Someş la o 
distanţă de 500 m unul de 
celălalt, ceea ce înseamnă 
prezenţa traficului greu în 
centrul vechi al oraşului.  
Deci este necesară construirea 
unui nou pod peste râul 
Someş pentru a devia traficul 
greu.  
Municipalitatea deţine 
SF+PT+PUZ elaborate. 
 

 

912. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
 
5001 Cheltuieli buget de stat 
51 Titlul VI transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
02 Transferuri de capital 
36 Subprogramul Regenerarea urbană a 
municipiilor şi oraşelor....200.681 mii 
lei 

Propunem includerea în program a 
obiectivului de investiţii: 
 
Construire sală polivalentă în 
municipiul Satu Mare cu SF+PT+PUZ 
existent în valoare de 26.000 mii lei 
 
Autori:  
Erdei D. István, Kereskényi Gábor 
deputaţi UDMR 
Végh Alexandru, Pataki Csaba, senatori 
UDMR 

Municipiul Satu Mare este 
singurul municipiu reşedinţă 
de judeţ care nu dispune de o 
sală polivalentă. 

 

913. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării Propunem includerea în bugetul de stat Suma este necesară finalizării  
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Regionale şi Administraţiei 
 
5001 Cheltuieli buget de stat 
51 Titlul VI transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
02 Transferuri de capital 
36 Subprogramul Regenerarea urbană a 
municipiilor şi oraşelor....200.681 mii 
lei 

pe anul 2014, cu suma de 2.314 mii lei, 
a obiectivului de investiţii: 
 
Liceul Teoretic Horváth János, 
localitatea Marghita, judeţul Bihor - 
Elaborare proiect tehnic, asistenţă 
tehnică din partea proiectantului şi 
lucrări de execuţie pentru reabilitare 
clădire şcoală, schimbare destinaţie şi 
reabilitare clădire internat, demolare 
construcţii provizorii, construire şcoală  
 
Autori: 
Cseke Attila, Szabó Ödön, Erdei D. 
István – deputaţi UDMR  
Biró Rozália, Végh Alexandru – 
senatori UDMR 
 

lucrării, având în vedere că 
din lipsa spaţiului o parte a 
elevilor frecventează 
cursurile liceului după-
amiaza, ceea ce contravine 
regulii de frecventare a 
liceului înainte de masă şi 
creează greutăţi în stabilirea 
orarului atât elevilor cât şi 
cadrelor didactice. 
 
 

914. Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
 
5001 Cheltuieli buget de stat 
51 Titlul VI transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
02 Transferuri de capital 
35 Subprogramul Modernizarea satului 
românesc 

Propunem includerea în programul de 
investiţii publice  pentru domeniul 
învăţământului preuniversitar a 
următorului obiectiv de investiţie în 
continuare, din judeţul Arad:  
 
Şcoala Gimnazială la sat Peregu Mic, 
comuna Peregu Mare, lucrari in 
continuare 889 mii lei 
Autori : 
Molnár Zsolt, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  

Continuarea lucrărilor la 
investiţiile începute sunt 
absolut necesare pentru 
desfăşurarea în bune condiţii 
a procesului educaţional. 
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Végh Alexandru – senator UDMR 
915. Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei 
 
5001 Cheltuieli buget de stat 
51 Titlul VI transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
02 Transferuri de capital 
36 Subprogramul Regenerarea urbană a 
municipiilor şi oraşelor....200.681 mii 
lei 

Propunem includerea în programul de 
investiţii a obiectivului: 
 
Şcoala Gimnazială Pădureni, oraş 
Chişineu Criş, judeţul Arad, lucrări in 
continuare, 280 mii lei 
 
Autori : 
Molnár Zsolt, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Végh Alexandru – senator UDMR 

Continuarea lucrărilor la 
investiţiile începute sunt 
absolut necesare pentru 
desfăşurarea în bune condiţii 
a procesului educaţional. 

 

916. Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
 
5001 Cheltuieli buget de stat 
51 Titlul VI transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
02 Transferuri de capital 
35 Subprogramul Modernizarea satului 
românesc 

Propunem includerea în programul 
Modernizarea satului românesc a 
următoarelor obiective de investiţii din 
judeţul Satu Mare: 
 

1. Şcoala Gimnazială Gellért 
Sándor, localitatea Micula ...144 
mii lei 

2. Şcoala Gimnazială Csűri Bálint  
- reabilitare şi extindere imobil 
....93 mii lei 

3. Şcoala Gimnazială Porumbeşti  
...6.300 mii lei 

4. Şcoala Gimnazială Turulung - 
construire grădiniţă cu program 
normal ....40 mii lei 

 

Realizarea obiectivelor de 
investiţii este necesară 
derulării în bune condiţii a 
procesului de învăţământ. 
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Autori:  
Erdei D. István, Kereskényi Gábor 
deputaţi UDMR 
Végh Alexandru, Pataki Csaba, senatori 
UDMR 

917. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
 
5001 Cheltuieli buget de stat 
51 Titlul VI transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
02 Transferuri de capital 
36 Subprogramul Regenerarea urbană a 
municipiilor şi oraşelor....200.681 mii 
lei 

Propunem includerea în programul de 
investiţii a următorului obiectiv: 
 
Campus şcolar la Liceul teoretic Ady 
Endre, Bucureşti, sector 2 – finalizarea 
investiţiei...necesar 2.500 mii lei 
 
Autori: 
Erdei D. István, deputat UDMR 
Végh Alexandru, Markó Béla senatori 
UDMR 
 

Investiţia este în stare 
avansată de derulare, există 
pericolul degradării fizice 
dacă nu se finalizează 
construcţia. 

 

918. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
 
5001 Cheltuieli buget de stat 
51 Titlul VI transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
02 Transferuri de capital 
36 Subprogramul Regenerarea urbană a 
municipiilor şi oraşelor....200.681 mii 
lei 

Propunem includerea în programul de 
investiţii a următorului obiectiv: 
 
Construcţie sediu primărie şi consiliu 
local oraşul Tăşnad, judeţul Satu 
Mare...5.500 mii lei 
Autori:  
Erdei D. István, Kereskényi Gábor 
deputaţi UDMR 
Végh Alexandru, Pataki Csaba, senatori 
UDMR 

Constrirea unui nou sediu 
administrativ este absolut 
necesară întrucât clădirea 
veche a sediului s-a prăbuşit 
în februarie 2009.  
În prezent, aceste instituţii 
funcţionează într-o clădire 
închiriată, neadecvată, iar 
chiria lunară grevează bugetul 
local. 

 

919. Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării Propunem introducerea în programul pe Având în vedere  
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Regionale şi Administraţiei 
5001 Cheltuieli buget de stat 

51 Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
02 Transferuri de capital 

35 Subprogramul Modernizarea 
satului românesc 

anul 2014 a următoarelor obiective de 
investiţii în continuare din judeţul 
HARGHITA: 
 
Alimentare cu apa Atid....300 mii lei 
Alimentare cu apa a localitatilor Goagiu 
si Medisoru Mic ...846 mii lei 
Alimentare cu apă Săcel (cu viaduct) 
1.129 mii lei  
Alimentare cu apă potabilă a satelor 
Ceheţel şi Tărceşti,Şimoneşti,judeţul 
Harghita .... 500 mii lei 
Alimentare cu apă în Şimoneşti,satele 
Turdeni şi Medişoru-Mare,judeţul 
Harghita ..... 1.072 mii lei 
 
Canalizare menajeră în Porumbeni 
...200 mii lei 
Realizarea canalizarii menajere in zona 
rurala Nagyfalu si extinderea statiei de 
epurare in zona Delo (stadiu realizat 
89%)...700 mii lei 
Apă şi canalizare satele Aldea, 
Comăneşti 793 mii lei 
Extindere reţea de alimentare cu apă şi 
canalizare, Brădeşti (finalizat 
60%)...1.200 mii lei 
 
Continuare reabilitării DC15 Lutiţa-
Mujna, Lutiţa...400 mii lei 

angajamentul României ca 
stat membru al Uniunii 
Europene de a asigura pe tot 
teritoriul ţării sisteme de 
alimentare cu apă până în 
anul 2015 şi sisteme de 
canalizare şi staţii de epurare 
a apelor până în 2018, 
alocarea sumelor prevăzute 
pentru acest program în 
modul cel mai eficient este o 
necesitate dacă dorim 
atingerea ţintelor asumate. 
Rezultatul va fi creşterea 
nivelului de trai în satele din 
România. 
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Asfaltarea drumurilor comunale 
Lupeni...500 mii lei 
 
Amenajare şi construire sală de sport 
comuna Satu Mare ...1.500 mii lei 
Contruire bază sportivă Șoimușu-Mic 
(executat 75%)...145 mii lei 
Finalizare bază sportivă comuna Lupeni 
....875 mii lei 
 
Construcţie Cămin Cultural în comuna 
Vărşag (stadiu fizic 70%)....450 mii lei   
 
Antal István, Korodi Attila, Kelemen 
Hunor, Moldován József, Erdei D. 
István – deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna, Végh 
Alexandru – senatori UDMR 

920. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
 
5001 Cheltuieli buget de stat 

51 Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
02 Transferuri de capital 

36 Subprogramul Regenerarea urbană 
a municipiilor şi oraşelor....200.681 mii 
lei 

Propunem introducerea în programul pe 
anul 2014 a următoarelor obiective de 
investiţii în continuare din judeţul 
HARGHITA : 
 
Reabilitare Grup Şcolar Kos Károly 
(realizat 80%), municipiul Odorheiu 
Secuiesc...1.000 mii lei 
Lucrări de reabilitare la Scoala.Generală 
nr.2 Orbán Balázs, municipiul Odorheiu 
Secuiesc...1.000 mii lei 

Sumele se justifică prin 
necesitatea creării condiţiilor 
propice desfăşurării 
procesului educaţional la 
toate nivelurile.  
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Reabilitare Şcoala Generală claseleI-
VIII, nr.7, Mora Ferenc, municipiul 
Odorheiu Secuiesc (realizat 65%)...500 
mii lei 
Grădiniţa nr.15 Eszterlánc (Cérnagyár), 
municipiul Odorheiu Secuiesc – realizat 
50%....284 mii lei 
Extindere construcţie la Gradinita de 
copii nr.12 pentru 160 copii Kipi Kopi, 
municipiul Odorheiu Secuiesc ...1.000 
mii lei 
Reabilitarea finisaje la clădire principală 
la Şcoala generală Bethlen Gábor, 
municipiul Odorheiu Secuiesc (realizat 
cca. 45%)..1.000 mii lei  
Reabilitare, modernizare Liceu 
Baczkamadarasi Kis Gergely, 
municipiul Odorheiu Secuiesc ...1.000 
mii lei 
Reabilitarea infrastructurii culturale 
str.Gábor Aron nr.47, oraşul Vlăhiţa 
(realizat 10%) 
...907 mii lei 
 
Antal István, Korodi Attila, Kelemen 
Hunor, Moldován József, Erdei D. 
István – deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna, Végh 
Alexandru – senatori UDMR 

921. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării Propunem introducerea în programul pe Construcţia locuinţelor  
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Regionale şi Administraţiei 
 
5001 Cheltuieli buget de stat 

02 Transferuri de capital 
04 Programul pentru construcţii de 

locuinţe şi săli de sport...30.000 mii lei 

anul 2014 a următoarelor obiective de 
investiţii în continuare din judeţul 
HARGHITA, municipiul Odorheiu 
Secuiesc: 
 
Locuinţe sociale Cserehat- I (22 
ap.terminate şi 44 ap.în curs de 
finalizare)...1.500 mii lei 
Locuinţe sociale Cserehat- III 
(programat pentru începere încă din 
2013) .....3.800 mii lei 
 
Antal István, Korodi Attila, Kelemen 
Hunor, Moldován József, Erdei D. 
István – deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna, Végh 
Alexandru – senatori UDMR 

sociale este necesară pentru 
creşterea nivelului de trai al 
populaţiei. 

922. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
 
5001 Cheltuieli buget de stat 

02 Transferuri de capital 
06 Retehnologizarea centralelor 

termice şi electrice de 
termoficare...35.000 mii lei 
 

Propunem introducerea în programul pe 
anul 2014 a următoarelor obiective de 
investiţii în continuare din judeţul 
HARGHITA: 
 
Modernizarea centralei termice, 
schimbarea reţelei termice prin folosirea 
punctelor termice de scară sau de bloc 
în cartierul Beclean I” – montarea 
punctelor termice de scară..1.000 mii lei
Modernizarea centralei termice, 
schimbarea reţelei termice prin folosirea 
punctelor termice de scară sau de bloc 

Investiţia se justifică pentru 
atingerea ţintelor asumate de 
România în ceea ce priveşte 
creşterea eficienţei energetice 
a clădirilor de locuit. 
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în cartierul Beclean II” – finalizarea 
reţelelor termice şi montarea punctelor 
termice de scară...1.500 mii lei 
 
Antal István, Korodi Attila, Kelemen 
Hunor, Moldován József, Erdei D. 
István – deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna, Végh 
Alexandru – senatori UDMR 

923. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
 
5001 Cheltuieli buget de stat 

51 Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice locale 

01 Transferuri curente 
32 Reabilitarea termică a clădirilor 

de locuit ...21.000 mii lei 

Propunem introducerea în programul pe 
anul 2014 a următorului obiectiv de 
investiţii 
 
Reabilitarea termică a 15 blocuri de 
locuit din Odorheiu Secuiesc  
 
Antal István, Korodi Attila, Kelemen 
Hunor, Moldován József, Erdei D. 
István – deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna, Végh 
Alexandru – senatori UDMR 

Reabilitarea locuinţelor este 
necesară atât pentru locuitori, 
în vederea creşterii 
confortului termic, cât şi 
pentru atingerea ţintelor 
asumate de România în ceea 
ce priveşte creşterea eficienţei 
energetice a clădirilor de 
locuit. 

 

924. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 26 Sprijin financiar pentru 
construirea de locuinţe, reabilitare, 
consolidare şi extinderea locuinţelor 

Majorarea cu suma de  10.172.595 lei 
pentru construirea unui complex de 
locuinţe şi a „Centrului Social 
Arieşului”. 
 
Sursa de finanţare: majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea evaziunii fiscale 
în urma reorganizării ANAF şi din 

     La primăria din municipiul 
Baia Mare, judeţul 
Maramureş  este necesară 
construirea unui complex de 
locuinţe şi a unui centru 
social. S-a realizat studiul de 
fezabilitate pentru programul 
„Complex de locuinţe şi 
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existente 
 

majorarea şi impozite şi taxe estimate 
de MF la 5 miliarde lei 
 
Autorul amendamentului: Ciprian Mihai 
Rogojan 

Centru Social Arieşului”, iar 
valoarea proiectului este de 
10.172.595 lei. 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 

925. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 32 Reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit 
 

Majorarea cu suma de  2.400.000  lei 
pentru amenajare pârtie sanie  si a 
domeniului schiabil etapa a II-a . 
 
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 

La primăria din localitatea 
Braşov ,  judeţul Braşov  s-a 
demarat un proiect privind 
amenajarea unei pârtii de 
sanie si a amenajării 
domeniului schiabil etapa a-
II-a in Poiana Braşov. 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 

 

926. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 32 Reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit 
 

Majorarea cu suma de  3.300.000 lei 
pentru infrastructura –dezvoltare locala. 
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 

La primăria din localitatea 
Braşov ,judeţul Braşov s-a 
demarat un proiect privind un 
pasaj pietonal subteran 
 „ Micşunica „.  
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 

 

927. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Majorarea cu suma de  9.500.000 lei 
pentru construirea de  săli de sport. 

La primăria din localitatea 
Braşov , judeţul  Braşov  s-a 
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Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 
 

 
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 

demarat un proiect de 
construcţie  săli de sport ( 5 
săli sport -la şcoala gen . nr 9; 
şcoala generală nr  14;şcoala 
generală nr 15;şcoala 
generală nr 4 şi la liceul 
Mircea Cristea ) .Primăria nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente. 

928. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 32 Reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit 
 

Majorarea cu suma de  8.000.000 lei 
pentru reabilitarea termică a clădirilor 
de locuit. 
 
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 

La primăria din localitatea 
Braşov , judeţul Braşov, s-au 
primit cereri pentru 
reabilitarea termică a unui 
număr de 327 blocuri. 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 

 

929. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 26 Sprijin financiar pentru 
construirea de locuinţe, reabilitare, 
consolidare şi extinderea locuinţelor 

Majorarea cu suma de  30.000.000 lei 
pentru construirea aeroportului din 
Braşov . 
 
Sursa de finanţare: majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea evaziunii fiscale 
în urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe estimate 

In  judeţul Braşov există în 
derulare construcţia 
aeroportului Braşov ,fiind 
necesară  reabilitarea de 
drumuri / poduri , 
infrastructura specifica ( turn 
de control )  , Consiliul 
Judeţean  Braşov nu dispune  
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existente 
 

de MF la 5 miliarde lei 
 
Autorul amendamentului: Senator PDL 
Nicolae Vlad Popa  

de resurse financiare 
suficiente. 

930. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 32 Reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit 
 

Majorarea cu suma de  3.449.000 lei 
pentru reabilitarea blocului de locuinţe 
sociale situat pe strada Melodiei nr.4 , 
respectiv pe strada Horea 46B. 
 
 
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 

La primăria din municipiul 
Baia Mare, judeţul 
Maramureş  este necesară 
construirea unui complex de 
locuinţe şi a unui centru 
social. Proiectul tehnic a fost 
întocmit, iar valoarea 
lucrărilor este de 3.449.000 
lei. 
 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 

 

931. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 32 Reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit 
 

Majorarea cu suma de  2.400.000  lei 
pentru amenajare pârtie sanie  si a 
domeniului schiabil etapa a II-a . 
 
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 

La primăria din localitatea 
Braşov ,  judeţul Braşov  s-a 
demarat un proiect privind 
amenajarea unei pârtii de 
sanie si a amenajării 
domeniului schiabil etapa a-
II-a în Poiana Braşov. 
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
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Nicolae Vlad Popa 
932. Anexa 3/15/28 Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice, 
Programul de investiţii publice, 5000 
Total general, Propuneri 2014, 475.152 
mii lei 

Anexa 3/15/28 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, 
Programul de investiţii publice, 5000 
Total general, Propuneri 2014, 
475.152 mii lei se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Se suplimentează programul de 
investiţii publice al MDRAP, cuprins în 
proiectul de buget pe anul 2014 cu suma 
de 31.931 mii lei, prin introducerea unui 
nou obiectiv de investiţii denumit 
Reabilitarea străzilor Europa şi 
Dumbravei, pe traseul drumului de 
centură al municipiului Baia Mare 
(judeţul Maramureş) . 
Iniţiatori: parlamentarii PSD de 
MARAMUREŞ 
Senator Liviu Marian POP  
 Deputat Şimon Gheorghe 
Senator Sorin Ovidiu Bota  
 Deputat Florin Tătaru  
  Deputat Călin Matei 

Sursa de finanţare Mărirea 
bazei de impozitare şi 
reducerea evaziunii fiscale. 
De asemenea, din economiile 
care vor fi făcute la 
procedurile de achiziţii 
publice. 
Proiectul are întocmit 
studiul de fezabilitate şi 
proiectul tehnic 

 

933. Anexa 3/15/28 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, 
Programul de investiţii publice, 5000 
Total general, Propuneri 2014, 475.152 
mii lei 

Anexa 3/15/28 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, 
Programul de investiţii publice, 5000 
Total general, Propuneri 2014, 
475.152  mii lei se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Sursa de finanţare Mărirea 
bazei de impozitare şi 
reducerea evaziunii fiscale. 
De asemenea, din economiile 
care vor fi făcute la 
procedurile de achiziţii 
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„Se suplimentează programul de 
investiţii publice al MDRAP, cuprins în 
proiectul de buget pe anul 2014 cu suma 
de 10.172 mii lei, prin introducerea unui 
nou obiectiv de investiţii denumit 
Complex de locuinţe şi Centru Social 
Arieşului, (judeţul Maramureş) . 
Iniţiatori: parlamentarii PSD de 
MARAMUREŞ 
Senator Liviu Marian POP  
 Deputat Şimon Gheorghe 
Senator Sorin Ovidiu Bota  
 Deputat Florin Tătaru  
  Deputat Călin Matei 

publice.  
S-a realizat studiul de 
fezabilitate. 

934. Anexa 3/15/28 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, 
Programul de investiţii publice, 5000 
Total general, Propuneri 2014, 475.152 
mii lei 

Anexa 3/15/28 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, 
Programul de investiţii publice, 5000 
Total general, Propuneri 2014, 
475.152 mii lei se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Se suplimentează programul de 
investiţii publice al MDRAP, cuprins în 
proiectul de buget pe anul 2014 cu suma 
de 3.449 mii lei, prin introducerea unui 
nou obiectiv de investiţii denumit 
Reabilitarea blocului de locuinţe 
sociale situat pe strada Melodiei nr. 4, 
respectiv pe strada Horea 46B. (judeţul 
Maramureş) 
Iniţiatori: parlamentarii PSD de 

Sursa de finanţare Mărirea 
bazei de impozitare şi 
reducerea evaziunii fiscale. 
De asemenea, din economiile 
care vor fi făcute la 
procedurile de achiziţii 
publice.  
Proiectul tehnic a fost 
întocmit 
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MARAMUREŞ 
Senator Liviu Marian POP  
 Deputat Şimon Gheorghe 
Senator Sorin Ovidiu Bota  
 Deputat Florin Tătaru  
  Deputat Călin Matei 

935. Anexa 3/15/28 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, 
Programul de investiţii publice, 5000 
Total general, Propuneri 2014, 475.152 
mii lei 

Anexa 3/15/28 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, 
Programul de investiţii publice, 5000 
Total general, Propuneri 2014, 
475.152 mii lei se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Se suplimentează programul de 
investiţii publice al MDRAP, cuprins în 
proiectul de buget pe anul 2014 cu suma 
de 6.795 mii lei, prin introducerea unui 
nou obiectiv de investiţii denumit 
Reabilitarea blocului de locuinţe 
amplasat pe strada Horea 46B. (judeţul 
Maramureş) 
Iniţiatori: parlamentarii PSD de 
MARAMUREŞ 
Senator Liviu Marian POP  
 Deputat Şimon Gheorghe 
Senator Sorin Ovidiu Bota  
 Deputat Florin Tătaru  
  Deputat Călin Matei 

Sursa de finanţare Mărirea 
bazei de impozitare şi 
reducerea evaziunii fiscale. 
De asemenea, din economiile 
care vor fi făcute la 
procedurile de achiziţii 
publice.  
S-a realizat proiectul tehnic 

 

936. Articolul 2/ Anexa 3/15/02  /cap. 5001/-
/-/51/02/21 

Lucrări de construcţii pentru zona de 
agrement turistic “Parcul Orăşelul 

Finalizarea lucrărilor de 
construcţii aferente zonei de 
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Copiilor”-Sector 4, Bucureşti, în valoare 
de 30 000 000 lei 
 
Iniţiator: 
Senator Victor Ciorbea - PNL 

agrement “Parcul Orăşelul 
Copiilor”-Sector 4, Bucureşti 
 / 
Bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice –se 
preiau fondurile aferente de la 
Indicator –Transferuri de 
capital (articol 02) – se 
transmit Indicatorului - 
Transferuri de la  bugetul de 
stat către bugetele locale 
pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii în 
turism (articol 02,alin.21) 
pentru finanţarea prezentului 
obiectiv. 

937. Articolul 2/Anexa 3/15/02  /cap. 7001/-
/-/51/02/3 

Lucrări de modernizare a drumurilor 
publice  aflate în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 4 al 
Municipiului Bucureşti, în valoare de 15 
000 000 lei. 
 
Iniţiator: 
Senator Victor Ciorbea - PNL 

Finalizarea lucrărilor de 
modernizare a drumurilor 
publice  aflate în 
administrarea Consiliului 
Local al Sectorului 4 al 
Municipiului Bucureşti, în 
valoare de 15 000 000 lei. 
/ 
Bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice – se 
preiau fondurile aferente de la 
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Indicator –Transferuri de 
capital (articol 02) – se 
transmit Indicatorului - 
Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea,  
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de  
interes local clasate (articol 
02,alin.03) pentru finanţarea 
prezentului obiectiv. 

938. Articolul 2/Anexa 3/23/01  /cap. 8001/-
/10/-/-/- 

Lucrări de amenajare a zonelor verzi şi 
a locurilor de joacă aflate pe raza 
Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, 
în valoare de 30 000 000 lei.  
 
Iniţiator: 
Senator Victor Ciorbea - PNL 

Finalizarea lucrărilor de 
amenajare a zonelor verzi şi a 
locurilor de joacă aflate pe 
raza Sectorului 4 al 
Municipiului Bucureşti.  
 / 
Bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice – se 
preiau fondurile aferente de la 
Indicator -  Programe de 
dezvoltare regională şi 
socială pentru finanţarea 
prezentului obiectiv 

 

939. Anexa nr.3/15/02 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale Administraţiei Publice 

Reabilitare case colonii în oraşul 
Aninoasa, judeţul Hunedoara în valoare 
de 4.031,582 mii lei. 
Autor:  
Senator Haralambie Vochiţoiu 

Studii de fezabilitate privind 
reabilitarea a 18 case de 
colonie de locuit, cu o 
vechime de peste 50 ani, SF 
însuşit de către Consiliul 
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Grupul parlamentar PP-DD din Senat 
 

local al oraşului Aninoasa 
prin HCL nr. 9/22.02.2012 
Sursa de finanţare: capitolul 
5001.51.6 

940. Anexa nr.3/15/02 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale Administraţiei Publice 

Modernizare străzi Centrul vechi Lot 
2+Lot 3 din municipiul Vulcan, judeţul 
Hunedoara, în valoare de 900 mii lei. 
Autor:  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din Senat 

Investiţii necesare pentru 
continuarea modernizării 
centrului municipiului şi 
asigurarea unui aspect 
civilizat. 
Sursa de finanţare: capitolul 
5001.51.6 

 

941. Anexa nr.3/15/02 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale Administraţiei Publice 

Construire sală de sport la Liceul 
Tehnologic din municipiul Lupeni, 
judeţul Hunedoara, în valoare de 8.750 
mii lei. 
Autor:  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
desfăşurarea activităţilor 
sportive unui număr de 1.000 
de elevi ce studiază la această 
unitate de învăţământ.. 
Sursa de finanţare: capitolul 
5001.51.6 

 

942. Anexa nr.3/15/02 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale Administraţiei Publice 

Reabilitare Cinematograful Cultural, din 
municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara, 
în valoare de 8.000 mii lei. 
Autor:  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
asigurarea actului cultural, 
fiind singurul cinematograf 
din localitate. 
Sursa de finanţare: capitolul 
5001.51.6 

 

943. Anexa nr.3/15/02 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI Transferuri 

Reabilitare termică a 30 blocuri de 
locuinţe, din oraşul Petrila, judeţul 
Hunedoara, în valoare de 9.000 mii lei. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
asigurarea confortului termic 
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între unităţi ale Administraţiei Publice Autor:  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din Senat 
 

şi reducerea cheltuielilor cu 
încălzirea. 
Sursa de finanţare: capitolul 
5001.51.6 

944. Anexa nr.3/15/02 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale Administraţiei Publice 

Reabilitare termică a 20 blocuri de 
locuinţe, din oraşul Uricani, judeţul 
Hunedoara, în valoare de 6.000 mii lei. 
Autor:  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
asigurarea confortului termic 
şi reducerea cheltuielilor cu 
încălzirea. 
Sursa de finanţare: capitolul 
5001.51.6 

 

945. Anexa nr.3/15/02 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale Administraţiei Publice 

Reabilitare termică a 50 blocuri de 
locuinţe, din municipiul Petroşani, 
judeţul Hunedoara, în valoare de 15.000 
mii lei. 
Autor:  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
asigurarea confortului termic 
şi reducerea cheltuielilor cu 
încălzirea. 
Sursa de finanţare: capitolul 
5001.51.6 

 

946. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale si Administraţiei Publice – 
Cap. 70.01 

Din suma prevăzută se alocă 10.911 mii 
lei pentru finalizarea proiectului 
sistemul integrat de alimentare cu apă, 
canalizare şi epurare a apelor uzate, 
comună Probota, jud. Iaşi 
 
Iniţiator: 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 50% fiind 
investiţi deja peste 20.000 mii 
lei. Lucrările riscă să se 
degradeze, lucrarea nefiind 
dată în funcţiune. Investiţia 
este absolut necesară pentru o 
comunitate de peste 1500 de 
familii. 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 
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947. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale si Administraţiei Publice – 
Cap. 70.01 

Din suma prevăzută se alocă 813 mii lei 
pentru finalizarea investiţiei realizare 
reţea alimentare cu apă în comună 
Româneşti, jud. Iaşi 
 
 
Iniţiator: 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 80% fiind 
investiţi deja peste 4.000 mii 
lei. Lucrările riscă să se 
degradeze, lucrarea nefiind 
dată în funcţiune. Investiţia 
este absolut necesară pentru o 
comunitate de peste 1500 de 
familii. 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

 

948. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale si Administraţiei Publice – 
Cap. 70.01 

Din suma prevăzută se alocă 8800 mii 
lei pentru realizarea investiţiei reţea de 
canalizare şi epurare comună Ţibăneşti, 
jud. Iaşi. 
Iniţiator: 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

Investiţia este de Prioritate  
pentru comună Ţibăneşti. 
Lipsa accesului la utilităţi, la 
apă potabilă şi canalizare 
creşte riscul îmbolnăvirilor 
din cauza infestării pantei 
freatice cu nitriţi şi afectează 
o comunitate cu peste 1300 
de familii. 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale. MMP-AFM 
– Fondul pentru mediu. 
Programul vizând protecţia 
resurselor de apă, canalizare 
şi staţii de epurare sisteme 
integrate de alimentare cu 
apă, staţii de tratare, 
canalizare şi staţii de epurare. 
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949. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale si Administraţiei Publice – 
Cap. 70.01 

Din suma prevăzută se alocă 107.944,07 
mii lei Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii intrajudeţene DJ 248A şi 
DJ 246 pe traseul Iaşi-Ţibăneşti-Dagâţa  
 
 
Iniţiator: 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 

Prin reabilitarea acestor 
drumuri se asigură accesul a 
circa 50-60 mii locuitori la 
unităţile medicale, unităţile 
de învăţământ şi 
administrative, fiind singurele 
căi de legătură către acestea, 
inclusiv către Judeţul Neamţ 
pentru o parte din localităţi. 

 

950. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea cu suma 6,3 
milioane lei pentru continuarea 
lucrarilor la partia de ski din orasul 
Campulung Moldovenesc, jud.Suceava 
Autor: 
Senator PP-DD Steliana Vasilica 
MIRON 

La primăria din orasul  
Câmpulung Moldovenesc, 
Judeţul Suceava, în cadrul 
unui amplu demers de 
dezvoltare a turismului în 
zonă,  s-a început un proiect 
de amenajare a unei pârtii de 
ski.  
Primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente 
continuării proiectului 

 

951. Ministerul Dezvoltarii Regionale  și 
Administratiei Publice, Anexa nr. 
3/15/02 
 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului DEZVOLTARII 
REGIONALE SI ADMINISTRATIEI 
PUBLICE  cu suma de 50.000 lei  
pentru construirea unui parc pe spațiul 
verde din Strada Profesor I. Simionescu, 
mărginit de  blocurile T1, T2 și strada 
Strămoșilor blocurile Z1, Z5; 

Se solicita admiterea 
amendamentelor pentru 
finanțarea  construirii de 
parcuri (care sa includă zone 
de joacă destinate copiilor) în 
loc. Iași, în perimetrul 
colegiului 9.  
Precizez că această zonă este 
deficitară în ceea ce privește 
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Autor:  
deputat PP-DD Daniel Vasile Oajdea 
 

spațiile verzi amenajate cât și 
locurile de joacă amenajate 
corespunzător pentru copii. 
Aceste cartiere sunt foarte 
aglomerate și nu au beneficiat 
până în prezent de atenția 
cuvenită din partea 
autorităților locale. 
Sursa de finantare:  sume 
alocate din bugetul de stat  
MINISTERULUI 
DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI 
PUBLICE, Anexa nr. 3/15/02 

952. Ministerul Dezvoltarii Regionale  și 
Administratiei Publice, Anexa nr. 
3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului DEZVOLTARII 
REGIONALE SI ADMINISTRATIEI 
PUBLICE cu suma de 50.000 lei  
pentru construirea unui parc (care să 
includă o zonă pentru copii) pe spațiul 
verde din Strada Profesor I. Simionescu, 
delimitat  de gardul școlii George 
Coșbuc, blocurile J5, J7, J8 de pe strada 
Tabacului și blocurile D3, D4 de pe 
strada Profesor I. Simionescu. 

Autor:  
deputat PP-DD Daniel Vasile Oajdea 
 

Se solicita admiterea 
amendamentelor pentru 
finanțarea  construirii de 
parcuri (care sa includă zone 
de joacă destinate copiilor) în 
loc. Iași, în perimetrul 
colegiului 9.  
Precizez că această zonă este 
deficitară în ceea ce privește 
spațiile verzi amenajate cât și 
locurile de joacă amenajate 
corespunzător pentru copii. 
Aceste cartiere sunt foarte 
aglomerate și nu au beneficiat 
până în prezent de atenția 
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cuvenită din partea 
autorităților locale. 
Sursa de finantare:  sume 
alocate din bugetul de stat  
MINISTERULUI 
DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI 
PUBLICE, Anexa nr. 3/15/02 

953. Ministerul Dezvoltarii Regionale  și 
Administratiei Publice, Anexa nr. 
3/15/02 
 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului DEZVOLTARII 
REGIONALE SI ADMINISTRATIEI 
PUBLICE cu suma de 50.000 lei 
pentru construirea unui parc pe spațiul 
verde (care să includă o zonă pentru 
copii) din Strada Vitejilor delimitat de  
blocurile SC13 și blocurile B8, B9; 
 

Autor:  
deputat PP-DD Daniel Vasile Oajdea 
 

Se solicita admiterea 
amendamentelor pentru 
finanțarea  construirii de 
parcuri (care sa includă zone 
de joacă destinate copiilor) în 
loc. Iași, în perimetrul 
colegiului 9.  
Precizez că această zonă este 
deficitară în ceea ce privește 
spațiile verzi amenajate cât și 
locurile de joacă amenajate 
corespunzător pentru copii. 
Aceste cartiere sunt foarte 
aglomerate și nu au beneficiat 
până în prezent de atenția 
cuvenită din partea 
autorităților locale. 
Sursa de finantare:  sume 
alocate din bugetul de stat  
MINISTERULUI 
DEZVOLTARII 
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REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI 
PUBLICE, Anexa nr. 3/15/02 

954. Ministerul Dezvoltarii Regionale  și 
Administratiei Publice, Anexa nr. 
3/15/02 
 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului DEZVOLTARII 
REGIONALE SI ADMINISTRATIEI 
PUBLICE  cu suma de 50.000 lei 
pentru  
construirea unui parc pe spațiul verde 
(care să includă o zonă pentru copii) din 
Bulevardul Dacia între blocurile SC11, 
SC10 și gardul Bisericii Înălțarea 
Domnului; 
 

Autor:  
deputat PP-DD Daniel Vasile Oajdea 
 

Se solicita admiterea 
amendamentelor pentru 
finanțarea  construirii de 
parcuri (care sa includă zone 
de joacă destinate copiilor) în 
loc. Iași, în perimetrul 
colegiului 9.  
Precizez că această zonă este 
deficitară în ceea ce privește 
spațiile verzi amenajate cât și 
locurile de joacă amenajate 
corespunzător pentru copii. 
Aceste cartiere sunt foarte 
aglomerate și nu au beneficiat 
până în prezent de atenția 
cuvenită din partea 
autorităților locale. 
Sursa de finantare:  sume 
alocate din bugetul de stat  
MINISTERULUI 
DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI 
PUBLICE, Anexa nr. 3/15/02 

 

955. Ministerul Dezvoltarii Regionale  și 
Administratiei Publice, Anexa nr. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului DEZVOLTARII 

Se solicita admiterea 
amendamentelor pentru 
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3/15/02 
 

REGIONALE SI ADMINISTRATIEI 
PUBLICE  cu suma de 50.000lei 
pentru construirea unui parc pe spațiul 
verde (care să includă o zonă pentru 
copii) din Strada Mușatini delimitat de 
blocurile U1bis, U2, blocurile A15, A16 
și Policlinica din Mușatini 
 

Autor:  
deputat PP-DD Daniel Vasile Oajdea 
 

finanțarea  construirii de 
parcuri (care sa includă zone 
de joacă destinate copiilor) în 
loc. Iași, în perimetrul 
colegiului 9.  
Precizez că această zonă este 
deficitară în ceea ce privește 
spațiile verzi amenajate cât și 
locurile de joacă amenajate 
corespunzător pentru copii. 
Aceste cartiere sunt foarte 
aglomerate și nu au beneficiat 
până în prezent de atenția 
cuvenită din partea 
autorităților locale. 
Sursa de finantare:  sume 
alocate din bugetul de stat  
MINISTERULUI 
DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI 
PUBLICE, Anexa nr. 3/15/02 

956. Ministerul Dezvoltarii Regionale  și 
Administratiei Publice, Anexa nr. 
3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului DEZVOLTARII 
REGIONALE SI ADMINISTRATIEI 
PUBLICE  cu suma de 50.000 lei 
pentru construirea unui parc pe spațiul 
verde (care să includă o zonă pentru 
copii) din Cartierul Mircea cel Bătrân 
delimitat de malul drept al pârâului 

Se solicita admiterea 
amendamentelor pentru 
finanțarea  construirii de 
parcuri (care sa includă zone 
de joacă destinate copiilor) în 
loc. Iași, în perimetrul 
colegiului 9.  
Precizez că această zonă este 
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Nicolina și blocurile de la  intersecția 
străzilor Aleea Mircea cel Bătrân și 
Cerna 
 

Autor:  
deputat PP-DD Daniel Vasile Oajdea 
 

deficitară în ceea ce privește 
spațiile verzi amenajate cât și 
locurile de joacă amenajate 
corespunzător pentru copii. 
Aceste cartiere sunt foarte 
aglomerate și nu au beneficiat 
până în prezent de atenția 
cuvenită din partea 
autorităților locale. 
Sursa de finantare:  sume 
alocate din bugetul de stat  
MINISTERULUI 
DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI 
PUBLICE, Anexa nr. 3/15/02 

957. Ministerul Dezvotării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Anexa 3/15, 
Capitolul 5001, grupa 51, al. 36 
subprogramul “Regenerarea urbană 
a municipiilor şi oraşelor” 

Transformarea clubului Lira în Casă de 
cultură municipală 
 
Autori:  
         Deputat PSD Miron Smarandache 
         Grupul Parlamentar PSD 

Se solicită suma de 4200 mii 
lei pentru reabilitarea şi 
transformarea “Clubului Lira 
Moineşti” jud. Bacău, în Casa 
de Cultură mun. Moineşti, 
jud. Bacău, conform 
obiectivului din cadrul literei 
g) a Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală: 
Realizare/extindere/reabilitar
ea/ 
modernizare a unor obiective 
culturale de interes local, 
respectiv biblioteci, muzee, 
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centre culturale 
multifuncţionale, teatre 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
de stat alocat Programului 
Naţional de Dezvoltare 
Locală 

958. Ministerul Dezvotării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Anexa 3/15, 
Capitolul 5001, grupa 51, alineat 37 
“Subprogramul Infrastructura la 
nivel judeţean” 

Reabilitarea şi asfaltarea drumului de 
interes local, cartierul Lapoş, 
Dărmăneşti, jud. Bacău pe o porţiune de 
3.5 km 
 
Autori: Deputat PSD Miron 
Smarandache 
              Grupul Parlamentar PSD 

Se solicită suma de 11970 mii 
lei pentru reabilitarea şi 
asfaltarea pe o lungime de 3.5 
km a drumului din cartierul 
Lapoş, Dărmăneşti, jud. 
Bacău, conform obiectivului 
din cadrul literei e) a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală: 
reabilitarea/modernizarea 
drumurilor publice clasificate 
şi încadrate în conformitate 
cu prevederile legale în 
vigoare, ca drumuri judeţene, 
drumuri de interes local, 
respectiv drumuri comunale 
şi/sau drumuri publice în 
interiorul localităţilor 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
de stat alocat Programului 
Național de Dezvoltare 
Locală 
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959. Suma se introduce la Ministerul 

Dezvoltarii Regionale  si Administratiei 
Publice, Anexa 3/15,  capitolul 70.01 –
LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
 

Alocarea sumei de 14.000.000 pentru 
inceperea construirii unui bloc de 
locuinte prin ANL, al carui proiect este 
aprobat in CT MINISTER din anul 
2011 in orasul Boldesti Scaeni 
jud.Prahova. 
  
Autori: Deputat Tanase Razvan Ionut
Grupul Parlamentar al Partidului 
Social Democrat 
 

Sursa de finantare: Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice, 
capitolul 8001- Actiuni 
generale economice, 
comerciale  si de munca 
 

 

960. Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice 

Suma de 906.38 lei pentru ”Construirea 
stadionului comunal in comuna Alma 
jud. Sibiu” 
Autori : 
Roman Gheorghe deputat PSD 
Grupul Parlamentar PSD 

Continuarea finantarii 
proiectului propus avand ca 
sursa de finantare fondul de 
rezerva al Guvernului 
Romaniei 

 

961. Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice 

Suma de 1.107.382.73 lei pentru 
finantarea proiectului ”Zona agrement 
parc recreere activa – Izvorul Dorului” 
din municipiul Medias 
Autori : 
Roman Gheorghe deputat PSD 
Grupul Parlamentar PSD 

Continuarea finantarii 
proiectului propus avand ca 
sursa de finantare fondul de 
rezerva al Guvernului 
Romaniei 

 

962. Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice 
 
Capitol 70.01 Programul național de 

Alocarea sumei  100.000 mii lei  în 
cadrul programului național de 
dezvoltare locală – alimentare cu apă și 
canalizare a orașului Dej 

Crearea infrastructurii 
edilitare 
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dezvoltare locală  
Autori : Deputat Aurelia Cristea PSD 
Deputat Petric Octavian PSD 
Senator Adrian Anghel PSD 
Grupul Parlamentar PSD 

Sursa de finantare: 
redistribuire prin prioritizarea 
obiectivelor in cadrul 
programului existent 

963. 3/15 Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitol 70.01 Programul național de 
dezvoltare locală 

La capitolul 70.01 suma prevăzută la 
Programul național de dezvoltare rurală 
se suplimentează cu 4000 mii lei. 
 
 
 
Autori : Octavian Petric - deputat PSD 
              Grupul Parlamentar PSD 

Construirea unui sediu nou 
pentru primăria din Tășnad, 
jud. Satu Mare 
Este singura primărie din țară 
care, în prezent, nu are un 
sediu propriu. 
Sursa de finanțare: se 
diminuează cu aceeași suma 
cap. 70.01 programul „Bazine 
de înot“ 
 
 

 

964. Anexa 3/15/28 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, 
Programul de investiţii publice, 5000 
Total general, Propuneri 2014, 475.152 
mii lei 

Anexa 3/15/28 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, 
Programul de investiţii publice, 5000 
Total general, Propuneri 2014, 
475.152 mii lei se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Se suplimentează programul de 
investiţii publice al MDRAP, cuprins în 
proiectul de buget pe anul 2014 cu suma 
de 31.931 mii lei, prin introducerea unui 
nou obiectiv de investiţii denumit 
Reabilitarea străzilor Europa şi 

Sursa de finaţare Mărirea 
bazei de impozitare şi 
reducerea evaziunii fiscale. 
De aseemnea, din economiile 
care vor fi făcute la 
procedurile de achiziţii 
publice. 
Proiectul are întocmit 
studiul de fezabilitae şi 
proiectul tehnic 
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Dumbravei, pe traseul drumului de 
centură al municipiului Baia Mare 
(judeţul Maramureş) .  
 
Autori: Senator Liviu Marian POP, 
Senator Sorin Ovidiu Bota, Deputat 
Şimon Gheorghe, Deputat Florin 
Tătaru, Deputat Călin Matei - Grupul 
Parlamentar PSD 
 

965. Anexa 3/15/28 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, 
Programul de investiţii publice, 5000 
Total general, Propuneri 2014, 475.152 
mii lei 

Anexa 3/15/28 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, 
Programul de investiţii publice, 5000 
Total general, Propuneri 2014, 
475.152  mii lei se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Se suplimentează programul de 
investiţii publice al MDRAP, cuprins în 
proiectul de buget pe anul 2014 cu suma 
de 10.172 mii lei, prin introducerea unui 
nou obiectiv de investiţii denumit 
Complex de locuinţe şi Centru Social 
Arieşului, (judeţul Maramures) . 
 
Autori: Senator Liviu Marian POP, 
Senator Sorin Ovidiu Bota, Deputat 
Şimon Gheorghe, Deputat Florin 
Tătaru, Deputat Călin Matei - Grupul 
Parlamentar PSD 
 

Sursa de finaţare Mărirea 
bazei de impozitare şi 
reducerea evaziunii fiscale. 
De aseemnea, din economiile 
care vor fi făcute la 
procedurile de achiziţii 
publice.  
S-a realizat studiul de 
fezabilitate. 

 



 562 

966. Anexa 3/15/28 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, 
Programul de investiţii publice, 5000 
Total general, Propuneri 2014, 475.152 
mii lei 

Anexa 3/15/28 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, 
Programul de investiţii publice, 5000 
Total general, Propuneri 2014, 
475.152 mii lei se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Se suplimentează programul de 
investiţii publice al MDRAP, cuprins în 
proiectul de buget pe anul 2014 cu suma 
de 3.449 mii lei, prin introducerea unui 
nou obiectiv de investiţii denumit 
Reabilitarea blocului de locuinţe 
sociale situat pe strada Melodiei nr. 4, 
respectiv pe strada Horea 46B. (judeţul 
Maramures) 
 
Autori: Senator Liviu Marian POP, 
Senator Sorin Ovidiu Bota, Deputat 
Şimon Gheorghe, Deputat Florin 
Tătaru, Deputat Călin Matei - Grupul 
Parlamentar PSD 
 

Sursa de finaţare Mărirea 
bazei de impozitare şi 
reducerea evaziunii fiscale. 
De aseemnea, din economiile 
care vor fi făcute la 
procedurile de achiziţii 
publice.  
Proiectul tehnic a fost 
întocmit 

 

967. Anexa 3/15/28 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, 
Programul de investiţii publice, 5000 
Total general, Propuneri 2014, 475.152 
mii lei 

Anexa 3/15/28 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, 
Programul de investiţii publice, 5000 
Total general, Propuneri 2014, 
475.152 mii lei se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Se suplimentează programul de 
investiţii publice al MDRAP, cuprins în 

Sursa de finaţare Mărirea 
bazei de impozitare şi 
reducerea evaziunii fiscale. 
De aseemnea, din economiile 
care vor fi făcute la 
procedurile de achiziţii 
publice.  
S-a realizat proiectul tehnic 
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proiectul de buget pe anul 2014 cu suma 
de 6.795 mii lei, prin introducerea unui 
nou obiectiv de investiţii denumit 
Reabilitarea blocului de locuinţe 
amplasat pe strada Horea 46B. (judeţul 
Maramures) 
 
Autori: Senator Liviu Marian POP, 
Senator Sorin Ovidiu Bota, Deputat 
Şimon Gheorghe, Deputat Florin 
Tătaru, Deputat Călin Matei - Grupul 
Parlamentar PSD 
 

968. Ministerul Dezvotării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Anexa 3/15, 
Capitolul 5001, grupa 51, alineat 37  
 Subprogramul “Infrastructura la nivel 
judeţean” 

Îndiguirea Tazlăului Sărat şi construirea 
unui pod peste Tazlăul Sărat 
 
Autori: Deputat PSD Miron 
Smarandache 
              Grupul Parlamentar PSD 

Se solicită suma de 400 mii 
lei pentru Îndiguirea 
Tazlăului Sărat şi construirea 
unui pod cu o lungime de 250 
m şi o lăţime de 2 m, pentru 
realizarea legăturii dintre 
localităţile Măgireşti şi 
Poduri, conform obiectivului 
din cadrul literei f) a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală : 
realizarea/modernizarea/reabi
litarea de poduri, podeţe sau 
punţi pietonale 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
de stat alocat Programului 
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Naţional de Dezvoltare 
Locală 

969. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală 
 

Se solicită suplimentarea bugetului cu 
suma de 39027,870 mii lei pentru 
reabilitare străzi în Municipiul Arad, jud 
Arad 
 
Autori: 
Dep. PDL Claudia Boghicevici 
Dep. PDL Eusebiu Pistru 
Dep. PDL Ioan Oltean 
Dep. PDL Ionaş Florin Urcan 
Dep. PDL Florin Popescu 
Dep. PDL Florin Gheorghe 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator FC Mihai Razvan 
Ungureanu 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Proiect în derulare, suma este 
necesară pentru continuarea 
lucrării 
 
 
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 

 

970. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală 
 

Se solicită suplimentarea bugetului cu 
suma de 16485,298 mii lei pentru 
extinderea de reţele de canalizare 
menajeră în cartierele din Municipiul 
Arad, jud. Arad 
Autori: 
Dep. PDL Claudia Boghicevici 
Dep. PDL Eusebiu Pistru 
Dep. PDL Ioan Oltean 

Proiect în derulare, suma este 
necesară pentru continuarea 
lucrării 
 
 
Sursa de finanţare: 
majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
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Dep. PDL Ionaş Florin Urcan 
Dep. PDL Florin Popescu 
Dep. PDL Florin Gheorghe 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator FC Mihai Razvan 
Ungureanu 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor 

reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MF la 5 
miliarde lei 

971. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 30 mii lei pentru reabilitarea 
Scolii cu clasele I-IV sat Cozia, com 
Cârjiţi. jud. Hunedoara -  valoare  30 
mii lei. 
 
Autori: Mircia MUNTEAN, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 
 
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. 

 

972. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Alin 37 Subprogramul infrastructura la 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 300 mii lei pentru reabilitarea 
străzilor din oraşul Deva, str. Traian 
Vuia (parţial), str. Ardealului, 1 km, 
judetul Hunedoara. 
 
 
Autori: Mircia MUNTEAN, deputat 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Sursa de finanţare: 
majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
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nivel judeţean 
 

PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de MF la 5 
miliarde lei. 

973. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul pentru 
construirea de locuinţe şi săli de sport 

Se alocă suma de 450 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului “Construire teren 
multifuncţional pentru activităţi 
sportive”, sat Cristur, judeţul 
Hunedoara. 
 
Autori: Mircia MUNTEAN, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma propusă spre alocare 
este necesară realizării unui 
obiectiv nou de investiţii 
având ca scop îmbunătăţirea 
infrastructurii educaţional 
sportive din mediul rural. 
 
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. 

 

974. Legea bugetului de stat pe 2014 Anexa 
3/15 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
realizarea unui sistem de canalizare şi 
tratare apă uzată, oraş Hârlău, judeţul 
Iaşi  
 
AUTOR: Senator FLORIN 
CONSTANTINESCU (PSD/USL) 
 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor 
efectuate până în prezent. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 

975. Legea bugetului de stat pe 2014 Anexa 
3/15 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de 1.000 pentru 
reabilitare drum de interes local, oraş 
Hârlău, judeţul Iaşi.  

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor 
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AUTOR: Senator FLORIN 
CONSTANTINESCU (PSD/USL) 
 

efectuate până în prezent. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

976. Legea bugetului de stat pe 2014 Anexa 
3/15 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de 1.173,26 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor la 
extindere la reţeaua de canalizare şi 
staţia de epurare pentru satele Moţca şi 
Boureni, comuna Moţca judeţul Iaşi. 
 
AUTOR: Senator FLORIN 
CONSTANTINESCU (PSD/USL) 
 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor 
efectuate până în prezent. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 

977. Legea bugetului de stat pe 2014 Anexa 
3/15 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de 6.000 mii lei pentru 
modernizarea DC 111, km 0+000-
4+365 sat Boureni, comuna Moţca, 
judeţul Iaşi. 
 
AUTOR: Senator FLORIN 
CONSTANTINESCU (PSD/USL) 
 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor 
efectuate până în prezent. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 

978. Legea bugetului de stat pe 2014 Anexa 
3/15 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de 1.100 mii lei pentru 
asfaltare drumuri comunale pe o 
distanţă de 6 km, comuna Valea Seacă, 
judeţul Iaşi. 
 
AUTOR: Senator FLORIN 
CONSTANTINESCU (PSD/USL) 
 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor 
efectuate până în prezent. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
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979. Legea bugetului de stat pe 2014 Anexa 
3/15 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de 5.500 mii lei pentru 
reabilitare şi modernizare drumuri 
săteşti, comuna Cristeşti, judeţul Iaşi. 
 
AUTOR: Senator FLORIN 
CONSTANTINESCU (PSD/USL) 
 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor 
efectuate până în prezent. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 

980. Legea bugetului de stat pe 2014 Anexa 
3/15 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de 2.485 mii lei pentru 
modernizarea DC 110A, comuna 
Mirosloveşti, judeţul Iaşi. 
 
AUTOR: Senator FLORIN 
CONSTANTINESCU (PSD/USL) 
 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor 
efectuate până în prezent. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 

981. Legea bugetului de stat pe 2014 Anexa 
3/15 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de 1.300 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor de asfaltare la DC 
Heci-Probota, 1,6 km, lucrare începută 
în anul 2008. 
 
AUTOR: Senator FLORIN 
CONSTANTINESCU (PSD/USL) 
 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor 
efectuate până în prezent. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 

982. Legea bugetului de stat pe 2014 Anexa 
nr.3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 1.000 mii lei pentru 
construcţia unui Bloc ANL, comuna 
Tătăruşi, judeţul Iaşi. 
 
Autor: FLORIN 

Este necesară construcţia 
unor locuinţe pentru tinerii 
din comuna Tătăruşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
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CONSTANTINESCU de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

983. Legea bugetului de stat pe 2014 Anexa 
nr.3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 5.000 mii lei pentru 
construcţia unui Bloc ANL (76 
apartamente) în Municipiul Paşcani, 
judeţul Iaşi 
 
Autor: FLORIN 
CONSTANTINESCU 

Este necesară construcţia 
unor locuinţe pentru tinerii 
din Paşcani. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 

984. Legea bugetului de stat pe 2014 Anexa 
nr.3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 5.000 mii lei pentru 
construcţia de locuinţe, în regim ANL, 
pentru închirierea ulterioară de către 
tineri sau persoane cu probleme sociale 
pe raza Municipiului Iaşi 
 
Autor: FLORIN 
CONSTANTINESCU 

Este necesară construcţia 
unor locuinţe pentru persoane 
cu probleme sociale din 
judeţul Iaşi.  
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 

985. Legea bugetului de stat pe 2014 Anexa 
nr.3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 2.200 mii lei pentru 
reabilitare DC 131C Hărmăneşti-
Vânători, 5,8 km, comuna Vânători, 
judeţul Iaşi. 
 
AUTOR: Senator FLORIN 
CONSTANTINESCU (PSD/USL) 
 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor 
efectuate până în prezent. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 

986. Legea bugetului de stat pe 2014 Anexa 
nr.3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 1.000 pentru 
construcţie Cămin Cultural sat Criveşti, 
comuna Vânători, judeţul Iaşi. 
 

Este necesară construirea 
unui cămin cultural pentru 
desfăşurarea activităţilor 
culturale ale comunei. 
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AUTOR: Senator FLORIN 
CONSTANTINESCU (PSD/USL) 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

987. Legea bugetului de stat pe 2014 Anexa 
nr.3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 1.000 lei necesară 
modernizării drumurilor de interes 
local, 9,8 km, comuna Vânători, judeţul 
Iaşi. 
 
AUTOR: Senator FLORIN 
CONSTANTINESCU (PSD/USL) 
 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor 
efectuate până în prezent. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 

988. Legea bugetului de stat pe 2014 Anexa 
nr.3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 1.000 lei necesară 
modernizării drumurilor de interes 
local, comuna Trifeşti, judeţul Iaşi. 
 
AUTOR: Senator FLORIN 
CONSTANTINESCU (PSD/USL) 
 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor 
efectuate până în prezent. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 

989. Legea bugetului de stat pe 2014 Anexa 
nr.3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 1.100 lei necesară 
modernizării drumurilor de interes local 
în comuna Sireţel, judeţul Iaşi. 
 
AUTOR: Senator FLORIN 
CONSTANTINESCU (PSD/USL) 
 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor 
efectuate până în prezent. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 

990. Legea bugetului de stat pe 2014 Anexa Alocarea sumei de 500 mii lei pentru Oferirea de locuinţe pentru  
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nr.3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
 

construcţie Bloc ANL, comuna 
Scobinţi, judeţul Iaşi. 
 
AUTOR: Senator FLORIN 
CONSTANTINESCU (PSD/USL) 
 

tinerii din comuna Scobinţi, 
judeţul Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

991. Legea bugetului de stat pe 2014 Anexa 
nr.3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 1.000 mii lei pentru 
reabilitarea DC 281 Scobinţi-Sireţel, 10 
km, judeţul Iaşi. 
 
AUTOR: Senator FLORIN 
CONSTANTINESCU (PSD/USL) 
 
 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor 
efectuate până în prezent. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 

992. Legea bugetului de stat pe 2014 Anexa 
nr.3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
modernizarea DC7 Rădeni-Roşcani, 
comuna Roşcani, judeţul Iaşi. 
 
AUTOR: Senator FLORIN 
CONSTANTINESCU (PSD/USL) 
 
 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor 
efectuate până în prezent. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 

993. Legea bugetului de stat pe 2014 Anexa 
nr.3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 1.500 mii lei pentru 
asfaltare DC 153, 6,2 km, comuna 
Deleni, judeţul Iaşi. 
 
AUTOR: Senator FLORIN 
CONSTANTINESCU (PSD/USL) 
 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor 
efectuate până în prezent. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
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dispoziţia Guvernului 
994. Legea bugetului de stat pe 2014 Anexa 

nr.3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 1.000 mii lei pentru 
asfaltare DS 209, în lungime de 2.045 
m, comuna Coarnele Caprei, judeţul 
Iaşi. 
 
AUTOR: Senator FLORIN 
CONSTANTINESCU (PSD/USL) 
 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor 
efectuate până în prezent. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 

995. Legea bugetului de stat pe 2014 Anexa 
nr.3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 798.441 mii lei 
pentru continuare execuţie lucrare pod 
din beton armat pe DC3 Andrieşeni – 
limită judeţ, km 5+650, comuna 
Andrieşeni, judeţul Iaşi. 
 
AUTOR: Senator FLORIN 
CONSTANTINESCU (PSD/USL) 
 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor 
efectuate până în prezent. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 

996. Legea bugetului de stat pe 2014 Anexa 
nr.3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 1.000 mii lei pentru 
modernizare drumuri comunale şi 
săteşti în satele Bivolari, Tabăra, 
Soloneţ, comuna Bivolari, judeţul Iaşi. 
 
AUTOR: Senator FLORIN 
CONSTANTINESCU (PSD/USL) 
 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor 
efectuate până în prezent. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 

997. Articolul 2 / Anexa 3.15. Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice, cap. 70.01 “Programul privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea 

Reabilitare Drum Comunal DC29 
DN13-Roadeş, localitatea Buneşti, 
judeţul Braşov 
 

Suma solicitată: 
suplimentarea cu 1,100,000 
lei 
Sursa de finanţare: Fondul de 
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drumurilor de interes local, clasate 
conform HG577-1997”/-/51/02/3 
 

Autor: Sebastian Grapă 
Senator PNL 
 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

998. Articolul 2 / Anexa 3.15. Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice, cap. 70.01 “Programul privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local, clasate 
conform HG577-1997”/-/51/02/3 
 

Reabilitare Drum Comunal DC66A 
Mândra - Toderiţa, Comuna Mândra, 
judeţul Braşov 
 
Autor: Sebastian Grapă 
Senator PNL 
 

Suma solicitată: 5,600,000 lei 
Sursa de finanţare: Fondul de  
Rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

 

999. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală 
 

Se solicită alocarea sumei de 12279,826 
mii lei pentru reabilitare clădire 
Colegiul Economic Arad, jud. Arad 
 
Autori: 
Dep. PDL Claudia Boghicevici 
Dep. PDL Eusebiu Pistru 
Dep. PDL Ioan Oltean 
Dep. PDL Ionaş Florin Urcan 
Dep. PDL Florin Popescu 
Dep. PDL Florin Gheorghe 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator FC Mihai Razvan Ungureanu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Proiect în derulare, suma este 
necesară pentru continuarea 
lucrării 
 
 
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 

 

1000. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 

Se solicită alocarea sumei de 4879,87 
mii lei pentru reabilitare faţade şi 
tâmplărie exterioară la Şcoala Generală 

Proiect în derulare, suma este 
necesară pentru continuarea 
lucrării 
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Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală 
 

nr. 6 Arad, Jud. Arad 
 
Autori: 
Dep. PDL Claudia Boghicevici 
Dep. PDL Eusebiu Pistru 
Dep. PDL Ioan Oltean 
Dep. PDL Ionaş Florin Urcan 
Dep. PDL Florin Popescu 
Dep. PDL Florin Gheorghe 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator FC Mihai Razvan Ungureanu 
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 

1001. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală 
 

Se solicită alocarea sumei de 1913,56 
mii lei pentru reabilitare faţa de şi 
tâmplărie exterioară la Şcoala Generală 
nr. 4 Arad, Jud. Arad 
 
Autori: 
Dep. PDL Claudia Boghicevici 
Dep. PDL Eusebiu Pistru 
Dep. PDL Ioan Oltean 
Dep. PDL Ionaş Florin Urcan 
Dep. PDL Florin Popescu 
Dep. PDL Florin Gheorghe 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator FC Mihai Razvan Ungureanu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 

Proiect în derulare, suma este 
necesară pentru continuarea 
lucrării 
 
 
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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1002. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
Anexa nr. 3/15/02 
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală 
 

Se solicită alocarea sumei de 3683,943 
mii lei pentru amenajare trecere la nivel 
cu liniile de cale ferată – str. Câmpul 
Liniştii, Arad, Jud. Arad 
 
Autori: 
Dep. PDL Claudia Boghicevici 
Dep. PDL Eusebiu Pistru 
Dep. PDL Ioan Oltean 
Dep. PDL Ionaş Florin Urcan 
Dep. PDL Florin Popescu 
Dep. PDL Florin Gheorghe 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator FC Mihai Razvan Ungureanu 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Proiect în derulare, suma este 
necesară pentru continuarea 
lucrării 
 
 
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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