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A V I Z  C O M U N 

asupra proiectului Legii  bugetului de stat pe anul 2023 
 

 În conformitate cu art.21 din Regulamentul activităților comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru administraţie publică și 
amenajarea teritoriului a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru administraţie publică 
a Senatului  au fost sesizate, prin adresele nr. PLx. 756 din 9 decembrie 2022 şi L777 
din 9 decembrie 2022, pentru dezbatere şi avizare cu proiectul Legii bugetului de stat 

pe anul 2023. 
  Potrivit prevederilor art.24 din Regulamentul activităților comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, membrii comisiilor au examinat proiectul de lege       
sus-menţionat în şedinţa din 12 decembrie 2022. 

 In urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii comisiilor au hotărât, 
cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului Legii bugetului de stat pe 

anul 2023 cu amendamentele admise cuprinse în anexa la prezentul aviz.  
  Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Bogdan-Andrei TOADER

PREŞEDINTE, 
Károly Zsolt CSÁSZÁR 
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Anexă 
Amendamente admise 

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 
 

Nr. 
crt. 

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

grupa/titlul/articol/alineat 
 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

1.  Art. 4 lit. d) 
d) 6.505,9 milioane lei pentru 

echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, 
orașelor, municipiilor și județelor, pentru 
finanțarea cheltuielilor aferente funcționării 
serviciilor publice de salvare acvatică-
salvamar și a posturilor de prim ajutor pe 
plajele cu destinație turistică, potrivit 
prevederilor art. 4 alin. (21) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind 
utilizarea plajei Mării Negre și controlul 
activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 
274/2006, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru aplicarea prevederilor art. 7 
alin. (4) și art. 8 alin. (3) din Ordonanța 
Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de 
facilități persoanelor care domiciliază sau 
lucrează în unele localități din Munții 
Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta 

Se completeaza art. 4 lit. d) cu urmatoarea 

sintagma „precum şi pentru finanţarea unor 
proiecte de investiţii”, respectiv 
suplimentarea cu suma de 500 mii lei pentru 

Judetul Tulcea a sumelor de echilibrare din 

TVA, pentru finantarea investitiei 

„Reamenajare arhitecturala si peisagistica a 

zonei Faleza Tulcea” . 
Astfel, textul va avea urmatorul continut: 

d) 6.506,4 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, 
orașelor, municipiilor și județelor, pentru 
finanțarea cheltuielilor aferente funcționării 
serviciilor publice de salvare acvatică-
salvamar și a posturilor de prim ajutor pe 
plajele cu destinație turistică, potrivit 
prevederilor art. 4 alin. (21) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind 
utilizarea plajei Mării Negre și controlul 
activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu 

Anul 2023 este an decisiv pentru 
finalizarea proiectelor finantate din 
fonduri europene din ciclul bugetar 
comunitar 2014- 2020. 
Judetul Tulcea- Consiliul Judetean 
Tulcea urmeaza a implementa in 
anul 2023 un nou proiect de investitii 
„Reamenajare arhitecturala si 

peisagistica a zonei Faleza Tulcea” 
. 

   Obiectivul mentionat este o 
investitie complementara lucrarii de 
investitii finantata din POIM 2014- 
2020 Modernizarea Portului Tulcea 

de la Mm 38 + 1530 la Mm 38+ 800. 
 
 
 
Sursa: Realocarea din Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
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Dunării", republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru finanțarea 
gratuității acordate elevilor din învățământul 
preuniversitar acreditat/autorizat pentru 
transportul local rutier și naval, și județului 
Suceava pentru aplicarea prevederilor art. XII 
alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri 
financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 
240/2011, cu modificările ulterioare, potrivit 
anexelor nr. 7, 7/01 și 7/02; 
 

modificări și completări prin Legea nr. 
274/2006, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru aplicarea prevederilor art. 7 
alin. (4) și art. 8 alin. (3) din Ordonanța 
Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de 
facilități persoanelor care domiciliază sau 
lucrează în unele localități din Munții Apuseni 
și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării", 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru finanțarea gratuității 
acordate elevilor din învățământul 
preuniversitar acreditat/autorizat pentru 
transportul local rutier și naval, și județului 
Suceava pentru aplicarea prevederilor art. XII 
alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri 
financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 
240/2011, cu modificările ulterioare, precum 
şi pentru finanţarea unor proiecte de 
investiţii potrivit anexelor nr. 7, 7/01 și 7/02; 
 
Autor: 
Furtuna Mirela- deputat PSD 

Guvernului pe anul 2023, Buget 
Ministerului Finantelor- Actiuni 
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 
 
 
 
 
 
   

2.  Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2023 
Art.4. – Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 
22.921,4 milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 

 
Art.4. – Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 
25.721,4 milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 

Potrivit art. 68 din OUG nr. 70/2020, 
Resursele financiare necesare 
acoperirii compensației datorate din 
bugetul județului pentru asigurarea 
transportului elevilor, potrivit art. 105 
alin. 2 lit. ee) din Legea educației 
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a) 3.786,5 milioane lei pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
județelor, potrivit anexei nr. 4; 
 
 
Art.5. - (1) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. a), 
sunt destinate: 
 
 
 
 

a) 6.786,5 milioane lei pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, 
potrivit anexei nr. 4; 
 
 
Se introduce lit. i): 
i) finanțării gratuității transportului 
județean al elevilor, conform art. 84 din 
Legea nr. 1/2011. 
 
Diferența de 3.000.000 mii lei se diminuează 
din Anexa nr. 3/18. 
 
 
Anexa 4 se modifică în mod corespunzător.  
 
 
Deputați neafiliați: Alexandru Kocsis, Bogdan 

Bola, Ionel Dancă, Ion Ștefan, Ludovic Orban, 
Violeta Alexandru, Antonel Tănase, Adrian 
Miuțescu, Constantin Șovăială, Gabriel 
Plăiașu, Daniel Rusu, Claudiu Chira, George 
Ionescu. 

 

Senator neafiliat: Adrian Oros 

 

naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, se alocă de la 
bugetul de stat, din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, repartizate 
pe județe și municipiul București, prin 
anexa la legile bugetare anuale. 
 
Având în vedere că prin Legea nr. 
226/2020, prevederile art. 105 alin. 2 
lit. ee) au fost abrogate și au fost 
reconfigurate dispozițiile legale. 
 
Având în vedere că în lipsa asigurării 
compensațiilor se produce un blocaj 
major în asigurarea transportului 
elevilor, cu consecința încetării 
contractelor de servicii publice pentru 
operatorii de transport, se impune 
asigurarea sumelor necesare. 
 
Potrivit art. 67 alin. a) din OUG nr. 
70/2020, „Operatorii de transport au 

obligația de a asigura transportul 
gratuit al elevilor și al altor categorii 
de persoane care beneficiază de 
facilități specifice de transport, sub 
sancțiunea: a) încetării contractelor 
de delegare a serviciului public de 

transport rutier de persoane prin 

curse regulate la nivel județean”. 
 
Sursa de finanțare: Anexa nr. 3 / 18 
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3.  Art.5 
(9) În anul 2023 cuantumul brut al contribuției 
lunare pentru personalul neclerical angajat în 
unitățile de cult din țară este de 2.080 lei. 
 

 
(9) În anul 2023 cuantumul brut al contribuției 
lunare pentru personalul neclerical angajat în 
unitățile de cult din țară este de 2.300 lei. 
 
Autori: deputaţi Marcel Ciolacu, Alfred- 
Robert Simonis şi Adrian Solomon - PSD 
 
 

Pentru a acoperi plata contribuţiilor 
pentru personalul neclerical, la nivelul 
a 2300 lei/contribuţie, în completarea 
drepturilor salariale neacoperite din 
fondurile proprii ale unităţilor de cult 
locale, pentru personalul neclerical 
angajat în unităţile de cult din ţară, 
potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. 
a) din secţiunea a 3-a, lit. E, a 
capitolului III "Culte", din anexa nr. I 
la Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Creșterea este de 52,692 mii lei - de la 
498,177 mii lei la 550,869 mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
generale, Capitolul 51.01, Titlul 55 
 

4.  Art. 6 - (1) 
În anul 2023, prin derogare de la prevederile 
art.32 și 33 din Legea nr. 273/2006, privind 
finanțele publice locale , cu modificările și 
completările ulterioare, din   impozitul pe venit 
estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul 
fiecărei unități administrative - teritoriale  se 
repartizeză prin decizie a directorului direcției 
generale regionale a finanțelor publice/șefului 

Art. 6 - (1) 
În anul 2023, prin derogare de la prevederile 
art.32  si 33 din Legea nr. 273/2006, privind 
finanțele publice locale , cu modificările și 
completările ulterioare, din   impozitul pe venit 
estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul 
fiecărei unități administrative - teritoriale  se 
repartizeză prin decizie a directorului direcției 
generale regionale a finanțelor publice/șefului 

Se solicită această modificare, având 
în vedere responsabilitățile județelor 
de a soluționa și de a gestiona în 
numele și interesul colectivităților 
locale, la nivelul cărora sunt alese, 
treburile publice, pe de o parte, iar pe 
de altă parte, ținând cont că impozitul 
pe venit este singura resursă financiară 
cu pondere în finanțarea cheltuielilor 
bugetelor locale. 
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administrației județene a finanțelor publice, 
următoarele cote : 

a)  15% , la bugetul local al județului;  
b)  63%, la bugetele locale ale 

comunelor, orașelor și municipiilor 
pe al căror teritoriu își desfășoară 
activitatea plătitorii de impozit pe 
venit;  

c) 6% , într-un cont deschis pe seama 
direcției generale  regionale a 
finanțelor publice/șefului 
administrației județene a finanțelor 
publice, ce se repartizează 
comunelor, orașelor și municipiilor 
, prin hotărâre a consiliului 
județean;  

d) 14%, într-un cont deschis pe seama 
direcției generale  regionale a 
finanțelor publice/șefului 
administrației județene a finanțelor 
publice, pentru echilibrarea 
bugetelor locale ale comunelor, 
orașelor, municipiilor și județului; 

e) 2%, într-un cont distinct deschis pe 
seama direcției generale  regionale 
a finanțelor publice/șefului 
administrației județene a finanțelor 
publice, pentru finanțarea 
instituțiilor publice de spectacole 
din subordinea autorităților 
administrațiilor publice locale ale 
unităților administrativ-teritoriale 

administrației județene a finanțelor publice, 
următoarele cote : 

a) 16% , la bugetul propriu al 
județului;  

b)  60%, la bugetele locale ale 
comunelor, orașelor și municipiilor 
pe al căror teritoriu își desfășoară 
activitatea plătitorii de impozit pe 
venit;  

c) 7% , într-un cont deschis pe seama 
direcției generale  regionale a 
finanțelor publice/șefului 
administrației județene a finanțelor 
publice, ce se repartizează 
comunelor, orașelor municipiilor și 
județelor , prin hotărâre a 
consiliului județean;  

d) 15%, într-un cont deschis pe seama 
direcției generale  regionale a 
finanțelor publice/șefului 
administrației județene a finanțelor 
publice, pentru echilibrarea 
bugetelor locale ale comunelor, 
orașelor, municipiilor și județului; 

e) 2%, într-un cont distinct deschis pe 
seama direcției generale  regionale a 
finanțelor publice/șefului 
administrației județene a finanțelor 
publice, pentru finanțarea 
instituțiilor publice de spectacole 
din subordinea autorităților 
administrațiilor publice locale ale 

În contextul în care în anul 2023, sunt 
în derulare o serie de proiecte cu 
finanțare nerambursabilă, județul are 
nevoie de resurse importante pentru 
finalizarea acestora, cât și pentru 
întocmirea de noi documentații în 
vederea accesării de fonduri pe 
diferite programe (PNRR, CNI, etc). 
 
 
Sursa finanţare:  
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 
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din județe, respectiv: teatre, opere și 
filarmonici. 

 

unităților administrativ-teritoriale 
din județe, respectiv: teatre, opere și 
filarmonici. 
 

Autori:  
Deputat  Ștefan-Ovidiu Popa 
Deputat Daniela Otesanu 
Senator Constantin-Bogdan Matei 
 
Grup Parlamentar PSD 
 

5.  Art.6 - (4) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, 
prevăzute în anexa nr.7 și cota prevăzută la alin. 
(3) lit. b) se repartizează unităților 
administrativ-teritoriale, prin decizie a 
directorului direcției generale regionale a 
finanțelor publice/șefului administrației 
județene a finanțelor publice, în două etape, 
utilizând modelul de calcul aprobat prin ordin 
al ministrului finanțelor și transmis de 
Ministerul Finanțelor direcțiilor generale 
regionale ale finanțelor publice/administrațiilor 
județene ale finanțelor publice în termen de 10 
zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, astfel: a) în prima etapă se 
repartizează sume de echilibrare bugetelor 
locale ale unităților administrativ-teritoriale ale 
căror venituri estimate a fi încasate în anul 2023 
din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt mai 
mici de 810 lei/locuitor/an, precum și celor ale 

Art.6 - (4) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, 
prevăzute în anexa nr.7 și cota prevăzută la alin. 
(3) lit. b) se repartizează unităților 
administrativ-teritoriale, prin decizie a 
directorului direcției generale regionale a 
finanțelor publice/șefului administrației 
județene a finanțelor publice, în două etape, 
utilizând modelul de calcul aprobat prin ordin al 
ministrului finanțelor și transmis de Ministerul 
Finanțelor direcțiilor generale regionale ale 
finanțelor publice/administrațiilor județene ale 
finanțelor publice în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, astfel:  
a) în prima etapă se repartizează sume de 
echilibrare bugetelor locale ale unităților 
administrativ-teritoriale ale căror venituri 
estimate a fi încasate în anul 2023 din cota 
prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt mai mici de 

Conform propunerilor transmise și 
Guvernului României de către 
Asociația Orașelor din România, 
aceste modificări sunt necesare pentru 
susținerea părții de co-finanțare din 
programele europene la care unitățile 
administrativ-teritoriale sunt 
beneficiare, precum și pentru 
programele de asistență socială, 
finanțarea burselor școlare și alte 
programe necesare la nivelul unităților 
administrativ- teritoriale. 
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căror venituri estimate a fi încasate în anul 2023 
din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt mai 
mici de 1.500 mii lei/unitate administrativ-
teritorială/an; 

1350 lei/locuitor/an, precum și celor ale căror 
venituri estimate a fi încasate în anul 2023 din 
cota prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt mai mici 
de 2000 mii lei/comună/an, 6000 lei/oraș/an, 
12 000 mii lei/municipiu/an; 
 
Autorul Amendamentului : 
Sorin Ioan Bumb- senator PNL 
 

6.  Art.6 – (5) 
Pentru echilibrarea bugetelor locale ale 
județelor, în completarea veniturilor estimate a 
fi încasate în anul 2023 din cota prevăzută la 
alin . (1) lit. a) și din sumele prevăzute la alin. 
(3), lit a) se alocă sume defalcate dintaxa pe 
valoarea adăugată , prevăzută în anexa 7 , 
astfel încât valoarea însumată a acestor 
venituri să nu fie mai mică de 350 
lei/locuitor/an ,dar nu mai mult de 275.000 mii 
lei /județ/an.  
 
 
 
 
 
 

Art.6 – (5) 
Pentru echilibrarea bugetelor locale ale 
județelor, în completarea veniturilor estimate a 
fi încasate în anul 2023 din cota prevăzută la 
alin.  (1) lit. a) și din sumele prevăzute la alin. 
(3), lit a) se alocă sume defalcate dintaxa pe 
valoarea adăugată , prevăzută în anexa 7 , 
astfel încât valoarea însumată a acestor 
venituri să nu fie mai mică de 700 
lei/locuitor/an, dar nu mai mult de 275.000 mii 
lei /județ/an.  
 
Autori:  
Deputat  Ștefan-Ovidiu Popa 
Deputat Daniela Otesanu 
Senator Constantin-Bogdan Matei 
 
Grup Parlamentar PSD 
 

În mod justificat cheltuielile aferente 
programelor de infrastructura care 
necesită cofinanțare , precum și 
cheltuielile de funcționare  nu pot fi 
acoperite din veniturile proprii, 
acestea  fiind limitate, este necesară 
alocarea de sume de la bugetul de stat 
.  
 
 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

7.  Art. 6 
alin. (5) Pentru echilibrarea bugetelor locale 
ale județelor, în completarea veniturilor 

Propunem modificare si completarea dupa 
cum urmeaza: 

Prevederea unui plafon minim 
„garantat” si pentru uat Judete, este 
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estimate a fi încasate în anul 2023 din cota 
prevăzută la alin. (1) lit. a) și din sumele 
prevăzute la alin. (3) lit. a), se alocă sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, 
prevăzute în anexa nr. 7, astfel încât valoarea 
însumată a acestor venituri să nu fie mai mică 
de 350 lei/locuitor/an, dar nu mai mult de 
275.000 mii lei/județ/an. 
 

Art. 6 (5) Pentru echilibrarea bugetelor locale 
ale județelor, în completarea veniturilor 
estimate a fi încasate în anul 2023 din cota 
prevăzută la alin. (1) lit. a) și din sumele 
prevăzute la alin. (3) lit. a), se alocă sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, 
prevăzute în anexa nr. 7, astfel încât valoarea 
însumată a acestor venituri să nu fie mai mică 
de 350 lei/locuitor/an, dar nu mai putin de 
95.000 mii lei si nu mai mult de 275.000 mii 
lei/județ/an. 




Autor: 
Furtuna Mirela- deputat PSD

prin similitudine cu plafonul stabilit 
pentru comune. 
Toate judetele au atributii si servicii 
publice similare de asigurat, iar 
UNICUL criteriu de repartizare a 
sumelor de echilibrare fiind populatia, 
se produc dezechilibre majore intre 
judetele cu populatie mica si cele cu 
populatie mare. 
Facem mentiunea ca la nivel national 
nu sunt decat 4 judete in stituatia 
situarii sub plafonul propus (Tulcea, 
Covasna, Giurgiu si Salaj). 
 
Sursa: Realocarea din Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului pe anul 2023, Buget 
Ministerului Finantelor- Actiuni 
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 
 

8.  Art.7. – (1) Sumele încasate până la data de 
31 iulie 2023 aferente cotei prevăzute la art. 6 
alin. (1) lit. e), cumulate la nivel național, se 
repartizează prin hotărâre a Guvernului, 
inițiată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației până la data de 1 
septembrie 2023, potrivit solicitărilor 

Propunem modificare si completarea dupa 
cum urmeaza: 
Art.7. – (1) Sumele încasate la finalul 
trimestrelor I, II, III aferente cotei prevăzute 
la art. 6 alin. (1) lit. e), cumulate la nivel 
național, se repartizează prin hotărâre a 
Guvernului, inițiată de Ministerul Dezvoltării, 

Anul 2023 este al treilea an in care se 
implementeaza acest mecanism de 
alocare de sume pentru finantarea 
teatrelor, operelor si filarmonicilor. 
Tinand cont inclusiv de prevederile 
alin. (5) din art. 7 din prezentul proiect 
de lege, prin care se interzice 
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transmise acestei instituții până la data de 18 
august 2023 de către unitățile administrativ-
teritoriale în subordinea cărora funcționează 
instituții publice de spectacole, respectiv 
teatre, opere și filarmonici. Tot până la data 
de 18 august 2023, soldul contului 50.75.08 
"Disponibil din cote defalcate din impozitul 
pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice 
de spectacole din subordinea autorităților 
administrației publice locale", deschis pe 
seama direcțiilor generale regionale ale 
finanțelor publice/administrațiilor județene 
ale finanțelor publice, se transferă în contul 
50.75.08 "Disponibil din cote defalcate din 
impozitul pe venit pentru finanțarea 
instituțiilor publice de spectacole din 
subordinea autorităților administrației publice 
locale", deschis pe numele Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației la Activitatea de Trezorerie și 
Contabilitate Publică a Municipiului 
București. Sumele aferente cotei prevăzute la 
art. 6 alin. (1) lit. e), încasate în perioada 1 
august 2023 - 8 decembrie 2023, cumulate la 
nivel național, se repartizează unităților 
administrativ-teritoriale în subordinea cărora 
funcționează instituții publice de spectacole, 
respectiv teatre, opere și filarmonici, prin 

Lucrărilor Publice și Administrației până la 
data de 1 mai, respectiv 1 august si 1 
noiembrie 2023, potrivit solicitărilor 
transmise acestei instituții până la data de 15 
aprilie, 15 iulie si 15 octombrie  2023 de 
către unitățile administrativ-teritoriale în 
subordinea cărora funcționează instituții 
publice de spectacole, respectiv teatre, opere 
și filarmonici. Tot până la datele mentionate, 
soldul contului 50.75.08 "Disponibil din cote 
defalcate din impozitul pe venit pentru 
finanțarea instituțiilor publice de spectacole 
din subordinea autorităților administrației 
publice locale", deschis pe seama direcțiilor 
generale regionale ale finanțelor 
publice/administrațiilor județene ale 
finanțelor publice, se transferă în contul 
50.75.08 "Disponibil din cote defalcate din 
impozitul pe venit pentru finanțarea 
instituțiilor publice de spectacole din 
subordinea autorităților administrației publice 
locale", deschis pe numele Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației la Activitatea de Trezorerie și 
Contabilitate Publică a Municipiului 
București. Sumele aferente cotei prevăzute la 
art. 6 alin. (1) lit. e), încasate în perioada 1 
octombrie 2023 - 8 decembrie 2023, cumulate 

reintregirea sumelor repartizate din 
venituri proprii ale judetelor/ 
municipiilor/ oraselor, propunem ca 
alocarea de sume sa se realizeze dupa 
incheierea fiecarui trimestru, cu 
exceptia trimetrului IV 2023, caz in 
care alocarea se va realiza in luna 
decembrie 2023. 
O alocare in forma propusa in 
proiectul de lege ar putea duce la 
blocaje si inregistrare de plati restante 
de catre aceste institutii de cultura, in 
conditiile in care autoritatile publice 
locale nu isi pot „recupera” 
transferurile de sume aprobate pentru 
9 luni de functionare ale teatrelor, 
operelor si filarmonicilor. 
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hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației până la data de 18 decembrie 
2023, în baza solicitărilor transmise acestei 
instituții până la data de 8 decembrie 2023. În 
acest scop, soldul la data de 8 decembrie 2023 
al contului 50.75.08 "Disponibil din cote 
defalcate din impozitul pe venit pentru 
finanțarea instituțiilor publice de spectacole 
din subordinea autorităților administrației 
publice locale", deschis pe seama direcțiilor 
generale regionale ale finanțelor 
publice/administrațiilor județene ale 
finanțelor publice, se transferă în aceeași dată 
în contul 50.75.08 "Disponibil din cote 
defalcate din impozitul pe venit pentru 
finanțarea instituțiilor publice de spectacole 
din subordinea autorităților administrației 
publice locale", deschis pe numele 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației la Activitatea de Trezorerie și 
Contabilitate Publică a Municipiului 
București. Cu sumele repartizate prin hotărâre 
a Guvernului, potrivit prevederilor 
prezentului alineat, se rectifică bugetele 
locale. În termen de 5 zile de la data intrării în 
vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute de 
prezentul alineat, Ministerul Dezvoltării, 

la nivel național, se repartizează unităților 
administrativ-teritoriale în subordinea cărora 
funcționează instituții publice de spectacole, 
respectiv teatre, opere și filarmonici, prin 
hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației până la data de 18 decembrie 
2023, în baza solicitărilor transmise acestei 
instituții până la data de 8 decembrie 2023. În 
acest scop, soldul la data de 8 decembrie 2023 
al contului 50.75.08 "Disponibil din cote 
defalcate din impozitul pe venit pentru 
finanțarea instituțiilor publice de spectacole 
din subordinea autorităților administrației 
publice locale", deschis pe seama direcțiilor 
generale regionale ale finanțelor 
publice/administrațiilor județene ale 
finanțelor publice, se transferă în aceeași dată 
în contul 50.75.08 "Disponibil din cote 
defalcate din impozitul pe venit pentru 
finanțarea instituțiilor publice de spectacole 
din subordinea autorităților administrației 
publice locale", deschis pe numele 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației la Activitatea de Trezorerie și 
Contabilitate Publică a Municipiului 
București. Cu sumele repartizate prin hotărâre 
a Guvernului, potrivit prevederilor prezentului 
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Lucrărilor Publice și Administrației virează 
unităților administrativ-teritoriale sumele 
aprobate, din contul 50.75.08 "Disponibil din 
cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
finanțarea instituțiilor publice de spectacole 
din subordinea autorităților administrației 
publice locale", deschis pe numele său, în 
conturile de venituri ale unităților 
administrativ-teritoriale 21.A.04.06.00 
"Sume repartizate pentru finanțarea 
instituțiilor de spectacole și concerte", 
codificate cu codurile de identificare fiscală 
ale acestora. 

(2) La repartizarea pe unități 
administrativ-teritoriale a sumelor constituite 
în contul 50.75.08 deschis pe seama 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației se au în vedere următoarele 
criterii: 

a) dacă solicitările unităților 
administrativ-teritoriale dintr-un județ sunt 
mai mici decât sumele din cota de 2% 
prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. e) încasate la 
nivelul județului respectiv, se alocă integral 
suma solicitată; 

b) dacă solicitările unităților 
administrativ-teritoriale dintr-un județ sunt 
mai mari decât sumele din cota de 2% 

alineat, se rectifică bugetele locale. În termen 
de 5 zile de la data intrării în vigoare a 
hotărârilor Guvernului prevăzute de prezentul 
alineat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației virează unităților 
administrativ-teritoriale sumele aprobate, din 
contul 50.75.08 "Disponibil din cote defalcate 
din impozitul pe venit pentru finanțarea 
instituțiilor publice de spectacole din 
subordinea autorităților administrației publice 
locale", deschis pe numele său, în conturile de 
venituri ale unităților administrativ-teritoriale 
21.A.04.06.00 "Sume repartizate pentru 
finanțarea instituțiilor de spectacole și 
concerte", codificate cu codurile de 
identificare fiscală ale acestora. 
 
Celelalte aliniate raman in forma initiala. 

 
 

Autor: 
Furtuna Mirela- deputat PSD 
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prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. e) încasate la 
nivelul județului respectiv, se alocă sume la 
nivelul încasărilor din județul respectiv, iar la 
suma solicitată peste nivelul încasărilor se 
aplică procentul stabilit ca raport între suma 
tuturor solicitărilor care depășesc nivelul 
încasat din cota de 2% și totalul sumelor 
rămase nesolicitate, la nivel național; 

c) ponderea cheltuielilor aferente 
secțiunii de funcționare și rezonabilitatea 
solicitării. 

(3) Sumele rămase neutilizate la 
finele anului în contul 50.75.08 "Disponibil 
din cote defalcate din impozitul pe venit 
pentru finanțarea instituțiilor publice de 
spectacole din subordinea autorităților 
administrației publice locale", deschis pe 
numele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, se virează la 
bugetul de stat în contul 20.A.04.01.00 
„Venituri ale bugetului de stat - cote defalcate 
din impozitul pe venit", codificat cu codul de 
identificare fiscală al acestuia. 

(4) Sumele din contul prevăzut la art. 
6 alin. (1) lit. c) încasate și nerepartizate pe 
unități administrativ-teritoriale în termenul 
prevăzut la art.6 alin.(10) precum și sumele 
din fondul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. e), 
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existente la data de 27 decembrie 2023 în 
conturile distincte deschise pe seama 
direcțiilor generale regionale ale finanțelor 
publice/administrațiilor județene ale 
finanțelor publice, se restituie de către direcția 
generală regională a finanțelor 
publice/administrația județeană a finanțelor 
publice la bugetul de stat, în contul 
corespunzător subdiviziunii de clasificație 
bugetară din care au fost încasate, deschis la 
nivelul unității Trezoreriei Statului cu rol de 
municipiu reședință de județ. 

(5) Cu sumele încasate de unitățile 
administrativ-teritoriale potrivit prevederilor 
prezentului articol se majorează bugetele 
instituțiilor pentru care au fost solicitate 
sumele, prin rectificare bugetară. Este 
interzisă utilizarea acestor sume pentru 
reîntregirea plăților efectuate din bugetele 
locale către instituțiile publice de spectacole, 
respectiv teatre, opere și filarmonici, anterior 
încasării sumelor. Sumele rămase neutilizate 
la sfârșitul anului în bugetele instituțiilor 
publice de spectacole, respectiv teatre, opere 
și filarmonici, prin derogare de la prevederile 
art.70 alin.(1) din Legea nr.273/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, se 
reflectă în  excedentele bugetelor acestora și 
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se utilizează anul următor cu aceeași 
destinație.   

(6) Autoritățile administrației 
publice locale ale unităților administrativ-
teritoriale, beneficiare ale sumelor repartizate 
în anul 2023 potrivit prevederilor prezentului 
articol, pentru finanțarea instituțiilor publice 
de spectacole din subordinea acestora, 
respectiv teatre, opere și filarmonici, sunt 
obligate să întocmească și să prezinte un 
raport, detaliat pe secțiunea de funcționare și 
secțiunea de dezvoltare, cu privire la 
modalitatea de utilizare a sumelor primite și 
utilizate pentru buna desfășurare a activității 
instituțiilor beneficiare. Raportul se prezintă 
de către autoritățile executive de la nivelul 
unităților administrativ-teritoriale, 
autorităților deliberative de la nivelul 
unităților administrativ-teritoriale, odată cu 
contul de execuție al bugetului local și se 
publică pe pagina de web a acestora și, în 
cazul în care există, și pe pagina web a 
instituțiilor beneficiare și se înaintează și 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației. 
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9.  Art.44.  
În bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 
66.01 „Sănătate", este cuprinsă și suma de 
1.699 mii lei, cuvenită în baza art. 372 din 
Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, 
organizarea și funcționarea Agenției Naționale 
de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate 
și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative și care se utilizează conform 
prevederilor art. 377 din aceeași lege 

La articolul 44 după alineatul (1) se introduce 
un nou alineat, alin (2), cu următorul cuprins : 
 „(2) În bugetul Ministerului Sănătății, la 
capitolul 66.01 „Sănătate”, Titlul 51 
„Transferuri între unități ale administrației 
publice”, alineatul 11 „Transferuri din bugetul 
de stat către bugetul Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate”, sunt cuprinse și 
sume pentru plata serviciilor medicale 
prevăzute la art.232 alin.(3^1) și art.262 
alin.(1^2) din Legea nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătății, republicata, cu 
modificările si completările ulterioare. 
 
Autor: 
Buicu Corneliu-Florin, deputat PSD 
Grup Parlamentar PSD 
 

Necesitatea acestei completări rezidă 
din aplicarea acordului cu Banca 
Mondiala, respectiv aplicarea 
prevederilor Legii nr.1/2021, act 
normativ care statuează sursa de 
finanțare a pachetului minimal extins 
pentru persoanele neasigurate, si 
anume 
 
Sursa de finanțare: 
 „Transferuri din bugetul de stat 
către bugetul Fondului național 
unic de asigurări sociale de sănătate 
„. 

10.  Art.65. –  (1) În anul 2023, pentru sprijinirea 
așezămintelor religioase din afara granițelor, 
care desfășoară activități deosebite în vederea 
menținerii identității lingvistice, culturale și 
religioase a românilor din afara granițelor, se 
alocă suma de 442.200 euro/lună. 

Art.65. –  (1) În anul 2023, pentru sprijinirea 
așezămintelor religioase din afara granițelor, 
care desfășoară activități deosebite în 
vederea menținerii identității lingvistice, 
culturale și religioase a românilor din afara 
granițelor, se alocă suma de 517.200 
euro/lunar. 
 
Autori: deputaţi Marcel Ciolacu, Alfred - 
Robert Simonis şi Adrian Solomon - PSD 
 

Este necesară suplimentarea cu 75.000 
euro/lunar atât pentru creșterea 
cuantumului sprijinului pentru cele 
850 de posturi clericale care primesc 
contribuție de la bugetul de stat cât și 
pentru aproximativ 40 de posturi 
clericale care nu beneficiază în 
prezent de niciun sprijin financiar. 
Pentru majoritatea personalului 
clerical care își desfășoară activitatea 
în afara granițelor țării sprijinul 
financiar este la nivelul salariului 
minim pe economie din România 
(aproximativ 480 euro/lunar). Întrucât 
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salariul minim brut pe economie va 
crește de la 1 ianuarie 2023 la 3000 
lei/lunar este necesară suplimentarea 
cu 50.000 euro/lunar a sprijinului 
pentru ca personalul clerical care își 
desfășoară activitatea în afara 
granițelor țării să beneficieze în anul 
2023 de sprijin financiar la nivelul 
salariului minim brut pe economie. 
Suplimentarea cu încă 25.000 
euro/lunar va permite sprijinirea a 40 
de posturi clericale pentru personalul 
clerical aparținând Mitropoliei 
Basarabiei (Republica Moldova) și 
Episcopiei Ortodoxe Române a Daciei 
Felix (Serbia), ambele parte 
componentă a Bisericii Ortodoxe 
Române. În ceea ce privește 
sprijinirea activității personalului de 
cult care își desfășoară activitatea în 
cadrul așezămintelor romînești din 
afara granițelor țării o prioritate o 
reprezintă sprijinirea salarială a 
personalului clerical care nu 
beneficiază de nicio formă de sprijin 
financiar, 35 de preoți în Mitropopolia 
Basarabiei și 5 preoți în Episcopia 
Ortodoxă Română a Daciei Felix. 
 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
generale, Capitolul 51.01, Titlul 55 
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Anexa nr. 3/13 

 

Nr. 
crt. 

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

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus  
(autor, apartenenţă politică)  

Motivația amendamentului / sursa de 
finanțare 

11.  Legea Bugetului de Stat pe anul 2023 - 
Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului - Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 
XI Alte cheltuieli, articolul 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa nr. 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului - Cap. 5001, Grupa 59, 
Titlul XI Alte cheltuieli, articolul 12 Susţinerea 
cultelor cu suma de 225 mii lei pentru reparaţii 
la Biserica Cuvioasa Parascheva Suhaia din 
comuna Suhaia, Jud. Teleorman. 
 

 
Autorul amendamentului: 
Costel BARBU -  deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senatului României 

Suma este necesara pentru refacerea picturii la 
Biserica Cuvioasa Parascheva Suhaia din 
comuna Suhaia, Jud. Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 Fonduri 
de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII Alte 
transferuri 

12.  Legea Bugetului de Stat pe anul 2023 - 
Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului - Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 
XI Alte cheltuieli, articolul 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa nr. 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului - Cap. 5001, Grupa 59, 
Titlul XI Alte cheltuieli, articolul 12 Susţinerea 
cultelor cu suma de 225 mii lei pentru reparaţii 
la Biserica Sfantul Ioan Botezătorul din comuna 
Viișoara, Jud. Teleorman. 
 

 
Autorul amendamentului: 
Costel BARBU -  deputat PNL 

Suma este necesara pentru refacerea picturii la 
Biserica Sfantul Ioan Botezătorul din comuna 
Viișoara, Jud. Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 Fonduri 
de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
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Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senatului României 

Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII Alte 
transferuri 

13.  
 

 

Legea Bugetului de Stat pe anul 2023 - 
Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului - Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 
XI Alte cheltuieli, articolul 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa nr. 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului - Cap. 5001, Grupa 59, 
Titlul XI Alte cheltuieli, articolul 12 Susţinerea 
cultelor cu suma de 225 mii lei pentru reparaţii 
la Biserica Sfantul Gheorghe din comuna Lisa, 
Jud. Teleorman. 
 

 
Autorul amendamentului: 
Costel BARBU -  deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senatului României 

Suma este necesara pentru refacerea picturii la 
Biserica Sfantul Gheorghe din comuna Lisa, 
Jud. Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 Fonduri 
de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII Alte 
transferuri 

14.  Legea Bugetului de Stat pe anul 2023 - 
Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului - Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 
XI Alte cheltuieli, articolul 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa nr. 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului - Cap. 5001, Grupa 59, 
Titlul XI Alte cheltuieli, articolul 12 Susţinerea 
cultelor cu suma de 250 mii lei pentru reparaţii 
la Parohia Umbrarești II, Biserica Nașterea 
Maicii Domnului, comuna Umbrărești, Jud. 
Galați 
 
Autorii amendamentului: 
George-Cătălin STÂNGĂ, deputat PNL  Galați 
Onuţ Valeriu ATANASIU, deputat PNL  Galați 
George SCARLAT, senator PNL  Galați 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senatului României 
 

Suma este necesară pentru lucrări de pictură în 
tehnică fresco, pentru Parohia Umbrarești II, 
Biserica Nașterea Maicii Domnului, comuna 
Umbrărești. 
 

Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 Fonduri 
de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 
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15.  Anexa 3/13/02, capitol 8501, titlul 20 Se suplimentează suma prevăzută  cu 40.000 mii 
lei pentru susținerea măsurilor privind 
securitatea cibernetică implementate de DNSC. 
Concluzie:Suma care va figura în anexă: 
247.000 
Autori: 
deputat Diana Buzoianu - USR, 
deputat Bogdan Rodeanu - USR 

Pe securitate cibernetică avem o alocare infimă 
de resurse. Franța vrea să aloce nu mai puțin de 
un miliard de euro după ce mai multe spitale au 
fost ținta atacurilor hackerilor. Avem nevoie de 
investiții serioase în această arie, mai ales în 
entitățile civile care iau măsuri privind 
securitatea cibernetică a cetățenilor. Marea 
Britanie vrea să aloce 110 milioane de lire 
sterline pentru implementarea legii privind 
siguranța în mediul online a cetățenilor săi. 
Atacurile cibernetice cresc exponențial în 
număr și intensitate. Nu putem aștepta să se 
întâmple o tragedie pentru a lua măsuri. 
  
Sursa de finanțare: 
Capitolul‚ Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2‚ Transferuri 
de capital’, Alineat 38‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 
 

16.  Anexa  3/13 
 

Se suplimenteaza bugetul Secretariatului de stat 
pentru culte cu suma de 1500 mii lei pentru 
următoarele obiective de investiții: 
- 1400 mii lei pentru continuarea lucrarilor la 
obiectivul “centrul Grigore Pletosul”  din 
municipiul Bistrita, judetul Bistrita Nasaud  
- 100 mii lei pentru Parohia ortodoxa cu hramul 
Cuvioasa Parascheva Comuna Zagra, jud Bistrita 
Nasaud 
 
Autori:  
Daniel Vasile Suciu – Deputat PSD 
Bogdan-Gruia Ivan – Deputat PSD 
Ioan Deneș – Senator PSD 

Este necesară suplimentarea sumelor alocate 
pentru realizarea acestor obiective de investiții. 
 
Sursa de finanțare:  
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 
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17.  Anexa 3/13, Bugetul Secretariatului 
General al Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte 

Reabilitare Bisericii Ortodoxe din Vălenii 
Şomcutei, orașul Șomcuta Mare, județul 
Maramureș (valoare proiectului 445 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 

Pentru că în Maramureș oamenii din zonă 
numărul creștinilor practicanți este foarte 
mare, sunt necesare acțiunile de reabilitare, 
care implică lucrări de refacere a sistemului de 
încălzire, refacere pardoseală, lucrări de 
instalaţii etc., la Biserica Ortodoxă din Vălenii 
Șomcutei, orașul Șomcuta Mare, județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni generale,  
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 
 

18.  Anexa nr. 3/13/02 - Secretariat General al 
Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru Culte 

Lucrări de reparații Biserica Sf. Gheorghe, sat 
Dor Mărunt, comuna Dor Mărunt, județul 
Călărași 
Cost estimat: 150 mii lei 
 
Autori: 
Constantin Bîrcă deputat PSD 
Grup parlamentar PSD 
 

Sunt necesare aceste sume pentru realizarea 
obiectivului de investiții. 
 
Surse de finanțare:  
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 

19.  Anexa nr. 3/13/02 - Secretariat General al 
Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru Culte 

Se suplimentează bugetul Secretariatului 
General al Guvernului – Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 1.000 mii lei pentru 
construirea Mănăstirii Sfinții Apostoli Petru și 
Pavel  - Deva situată în Mun. Deva, Str. Avram 
Iancu nr. 2, județul Hunedoara. 
 

Autori: Deputați PSD Natalia Elena Intotero, 

Ilie Toma, Viorel Salan, senator PSD Cristian 

Resmeriță 

 
 

Motivare: Suma este necesară pentru 
construirea Mănăstirii Sfinții Apostoli Petru și 
Pavel  - Deva, ce va face parte din Complexul 
”Părintele Arsenie Boca”. Complexul va 
cuprinde Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și 
Pavel, școala primară, școală gimnazială și 
liceu, centru de îngrijiri paleative, centru de 
îngrijire persoane vârstnicie.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă al 
Guvernului, Anexa nr. 3/65/01 - Ministerul 
Finanțelor, Capitol 50.01, Acțiuni Generale, 
50.01 
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20.  Anexa nr. 3/13/02 - Secretariat General al 
Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru Culte 

Se suplimentează bugetul Secretariatului 
General al Guvernului – Secretariatul de Stat 
pentru Culte  cu suma de 1.000 mii lei pentru 
pictarea Catedralei Episcopale din cadrul 
Episcopiei Ortodoxă Română a Devei și 
Hunedoarei, cu sediul în Mun. Deva, Str. Andrei 
Șaguna nr. 1, județul Hunedoara. 
 
Autori: Deputați PSD Natalia Elena Intotero, 
Ilie Toma, Viorel Salan, senator PSD Cristian 

Resmeriță 

Motivare: Suma este necesară pentru pictarea 
Catedralei Episcopale din cadrul Episcopiei 
Ortodoxe Române a Devei și Hunedoarei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă al 
Guvernului, Anexa nr. 3/65/01 - Ministerul 
Finanțelor, Capitol 50.01, Acțiuni Generale, 
50.01 

21.  Anexa 3/13/02 Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 5001 / 59 / 13  
“Contributia statului, pentru sprijinirea 
asezamintelor religioase romanesti din 
afara granitelor” 
 
Credite bugetare 29.145 mii lei 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
pentru Contributia statului, pentru sprijinirea 
asezamintelor religioase romanesti din afara 
granitelor cu 4.200 mii lei. 
 
Deputați neafiliați: Alexandru Kocsis, Bogdan 

Bola, Ionel Dancă, Ion Ștefan, Ludovic Orban, 

Violeta Alexandru, Antonel Tănase, Adrian 
Miuțescu, Constantin Șovăială, Gabriel Plăiașu, 
Daniel Rusu, Claudiu Chira, George Ionescu. 

 

Senator neafiliat: Adrian Oros 

 

Propunem creșterea finanțării așezămintelor 
religioase pentru a se putea finanța suplimentar 
40 de posturi, la un cost lunar de 500 euro pe 
lună, precum și asigurarea sumei de 50.000 
euro lunar pentru creșterea salariului minim. 
Astfel, se impune majorarea sumei lunare cu 
70.000 euro pe lună. 
 
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

22.  Anexa 3/13/02 Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 5001 / 59 / 12 
“Sustinerea cultelor 
 
Credite bugetare 370.270 mii lei 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
pentru Sustinerea cultelor cu 74.054 mii lei 
pentru susținerea infrastructurii așezămintelor 
religioase din afara granițelor. 
 
Deputați neafiliați: Alexandru Kocsis, Bogdan 

Bola, Ionel Dancă, Ion Ștefan, Ludovic Orban, 
Violeta Alexandru, Antonel Tănase, Adrian 
Miuțescu, Constantin Șovăială, Gabriel Plăiașu, 
Daniel Rusu, Claudiu Chira, George Ionescu. 

 

Senator neafiliat: Adrian Oros 

 

Propunem alocarea suplimentară de fonduri în 
cuantum de 20% pentru a sprijini așezămintele 
religioase din afara granițelor României, având 
în vedere rolul mobilizator al acestora în cadrul 
comunităților românești. 
 
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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23.  Anexa 3/13 - Bugetele ordonatorilor 
principali de credite - Secretariatul 
General al Guvernului 
 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/13/27 Secretariatul 
General al Guvernului - Lacase de cult cu 
suma de 625 mii lei pentru reparații și sistem de 
încălzire a obiectivului Biserica Sf.Trei Ierarhi 
din Prejmer  
 
Autori: 
Veștea Mihail senator PNL 
 

Suma este necesara pentru reparatiile si 
sistemul de incalzire a obiectivului Biserica 
Sf.Trei Ierarhi din Prejmer  
 
 Sursa de finanțare: 
Ministerul de Finanțe - Acțiuni Generale 
Anexa3/65 Titlul 7 - Alte transferuri 

24.  Anexa 3/13/02, capitol 8501, titlul 20 Se suplimentează suma prevăzută  cu 40.000 mii 
lei pentru susținerea măsurilor privind 
securitatea cibernetică implementate de DNSC. 
Concluzie:Suma care va figura în anexă: 
247.000 
Autori: 
deputat Diana Buzoianu - USR, 
deputat Bogdan Rodeanu - USR 

Pe securitate cibernetică avem o alocare infimă 
de resurse. Franța vrea să aloce nu mai puțin de 
un miliard de euro după ce mai multe spitale au 
fost ținta atacurilor hackerilor. Avem nevoie de 
investiții serioase în această arie, mai ales în 
entitățile civile care iau măsuri privind 
securitatea cibernetică a cetățenilor. Marea 
Britanie vrea să aloce 110 milioane de lire 
sterline pentru implementarea legii privind 
siguranța în mediul online a cetățenilor săi. 
Atacurile cibernetice cresc exponențial în 
număr și intensitate. Nu putem aștepta să se 
întâmple o tragedie pentru a lua măsuri. 
  
Sursa de finanțare: 
Capitolul‚ Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2‚ Transferuri 
de capital’, Alineat 38‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 
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Anexa nr. 3/15 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr

af/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

25.  Anexa nr. 3/15  
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor 
publice si Administratiei 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 - Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrarilor Publice si Administratiei cu suma de 
658 de mii lei pentru realizarea obiectivului 
de investiții Sistem de canalizare si statie de 
epurare în comuna Șandra, judetul Timiș 
 
Autorul amendamentului: 
Marilen-Gabriel PIRTEA– deputat PNL 
Ben-Oni Ardelean  -  deputat PNL 
Cosmin Şandru – deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senatului României 
 

Realizarea acestei investiții este necesară pentru a 
se asigura îmbunătățirea accesului populației, 
instituțiilor publice și agenților economici din 
comuna Șandra, judetul Timiș la serviciul public 
de canalizare și epurare a apelor uzate menajere și 
industriale, în vederea creșterii calității vieții și 
conformării cu prevederile legislației în vigoare. 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 Fonduri de 
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII Alte 
transferuri 
 

26.   Anexa 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 5001, 
Grupa 51, Articolul 2, Alineatul 54, 
Programul national de investiții 
"Anghel Saligny" 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 5001, Grupa 51, 
Articolul 2, Alineatul 54, Programul național de 
investiții "Anghel Saligny" cu suma de 2.000 
mii lei pentru realizarea centurii ocolitoare, 
comuna Voiteg, Județul Timiș 
 
Autorii amendamentului: 
Cosmin Șandru – deputat PNL 

Centura de ocolire va elimina traficul greu din 
localitate și este parte a noii conexiuni din zona 
de sud a județului, drumul județean Voiteg-
Ciacova 
Beneficiarul investiției – Primăria comunei 
Voiteg, Județul Timiș. 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 Fonduri de 
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 
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Ben-Oni Ardelean – deputat PNL 
Marilen Pirtea –deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senatului României 
 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII Alte 
transferuri 
 

27.  Anexa 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 5001, 
Grupa 51, Articolul 2, Alineatul 54, 
Programul national de investiții 
"Anghel Saligny" 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 5001, Grupa 51, 
Articolul 2, Alineatul 54, Programul național de 
investiții "Anghel Saligny" cu suma de 625 mii 
lei pentru executarea lucrărilor de 
modernizare a străzilor din orașul Gătaia, 
Județul Timiș.  
 
Autorii amendamentului: 
Cosmin Șandru – deputat PNL 
Ben-Oni Ardelean – deputat PNL 
Marilen Pirtea –deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senatului României 

Suplimentarea este necesară pentru acoperirea 
cheltuielilor cu cofinanțarea proiectului de 
modernizare a străzilor din orașul Gătaia, lucrare 
ce se află în execuție. 
Beneficiarul investiției: Primăria orașului 
Gătaia, Județul Timiș. 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 Fonduri de 
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII Alte 
transferuri 
 

28.  Anexa nr. 3/15/27 Ministerul 
Dezvoltării Lucrărilor Publice și 
Administrației/ Programul național de 
construcții de interes public sau social 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la 
Anexa 3/15/27  Ministerul Dezvoltării 
Lucrărilor Publice și Administrației / Programul 
național de construcții de interes public sau 
social  cu suma de  650 mii lei pentru reabilitare 
drumuri de interes local, comuna Sălătrucel, 
județul Vâlcea 
 
 
Autorul amendamentului: 
Cristian Buican – Deputat PNL 

Având în vedere prevederile programului de 
guvernare şi necesitatea dezvoltării investițiilor în 
infrastructura din spațiul rural, dar și în spațiul 
urban cu scopul  asigurării de șanse egale pentru 
atingerea unui standard decent de viață al 
populației, se propune finanțarea proiectului de 
reabilitare a drumurilor de interes local din 
comuna Sălătrucel. 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
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Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senatului României 

Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 Fonduri de 
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII Alte 
transferuri 
 

29.  Anexa nr. 3/15/27 Ministerul 
Dezvoltării Lucrărilor Publice și 
Administrației/ Programul național de 
construcții de interes public sau social 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la 
Anexa 3/15/27  Ministerul Dezvoltării 
Lucrărilor Publice și Administrației / Programul 
național de construcții de interes public sau 
social  cu suma de  650 mii lei pentru reabilitare 
drumuri de interes local, comuna Budești, 
județul Vâlcea 
 
 
Autorul amendamentului: 
Laurențiu Nicolae Cazan – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senatului României 

Având în vedere necesitatea dezvoltării 
investițiilor în infrastructura din spațiul rural, dar 
și în cel urban cu scopul de a asigura  șanse egale 
pentru atingerea unui standard decent de viață a 
populației este oportună continuarea dezvoltării 
infrastructurii din spațiul rural din comuna 
Budești 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 Fonduri de 
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII Alte 
transferuri 
 

30.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la 
Anexa 3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice,  Capitolul 
5001 / Grupa 51 / Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național de Dezvoltare Locală cu 
suma de 225 mii lei pentru obiectivul de 
investiții “Reabilitare si extindere retea de 
distributie apa, reabilitare si extindere retea 
de canalizare menajera in localitatea Breaza, 
jud. Prahova” 

Proiect dezvoltat de CNI (imprumut BDCE), in 
care cota de cofinantare a Orasului Breaza este de 
22%. In bugetul local nu exista sursele necesare 
pentru cofinantare, iar finalizarea lui ar insemna 
modernizarea retelei de canalizare din localitate, 
care din cauza vechimii a provocat  multiple 
avarii. 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
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Autori: 
deputat Mircea Rosca-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senatului României 

Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 Fonduri de 
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII Alte 
transferuri 
 

31.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 54 - Programul national de 
investitii "Anghel Saligny" 
 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / Alineat 
54 - Programul national de investitii "Anghel 
Saligny" cu suma de 1.250 mii lei pentru 
obiectivul de investiții  Asfaltare drumuri 

comunale în comuna Fărcașa, județul 
Neamț. 

 
Autor: Mara Calista, deputat 

PNLGrupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senatului României 

 

Drumurile comunale din comuna Fărcașa, județul 
Neamț au nevoie urgentă de modernizare pentru a 
se crea condiții optime circulației rutiere, pentru 
evitarea producerii de accidente cauzate stării 
deplorabile a părții carosabile, dar și a celorlalte 
elemente de siguranță rutieră. 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 Fonduri de 
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII Alte 
transferuri 
 

32.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice - 1324 Programul national de 
constructii de interes public sau social 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
- 
1324 Programul national de constructii de 
interes public sau social - cu suma de 150 mii 
lei pentru  Studiu de fezabilitate Sala de 
Sport la Colegiul Național “Vasile 
Alecsanri”, Municipiul Galați, județul 
Galați. 
 

Municipiul Galați dorește achiziția serviciilor de 
proiectare – faza Studiu de fezabilitate pentru 
obiectivul „Sala de sport Colegiul Național Vasile 
Alecsandri” pentru efectuarea orelor de educație 
fizică în orice moment al zile și pentru mai multe 
posibilități de a promova sportul, de a asigura 
competiții sportive benefice pentru elevi, întrucât 
în prezent orele de sport sunt restricționate și 
afectate de vremea nefavorabilă.  
Valoarea estimata totala de 134.746,00 lei. 
Sursa de finanţare: 
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Autorii amendamentului: 
George-Cătălin STÂNGĂ, deputat PNL  Galați 
Onuţ Valeriu ATANASIU, deputat PNL  Galați 
George SCARLAT, senator PNL  Galați 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senatului României 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 Fonduri de 
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII Alte 
transferuri 
 

33.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice 
Transferuri între unități ale 
administrației publice 
 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/02 -  Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
cu suma de 1750 mii lei pentru finantarea 
cheltuielilor de capital aferente obiectivului de 
investiții: Infiintare Centru de imagistica in 
cadrul Centrului de Sanatate Multifunctional 
„Sfantul Nectarie” aflat in subordinea 
D.G.A.S.P.C. din Sectorul 6 al Municipiului 
Bucuresti.                                                             
 
 
Autorii amendamentului: 
Oana-Marciana ÖZMEN – deputat PNL 
Sector 6 
Cristian BACANU – deputat PNL 
Monica Cristina Anisie – senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senatului României 
 

Suma solicitata este necesara la derularea 
obiectivului de investiții pentru infiintarea: 
Centru de imagistica in cadrul Centrului de 
Sanatate Multifunctional „Sfantul Nectarie” aflat 
in subordinea D.G.A.S.P.C. din Sectorul 6 al 
Municipiului Bucuresti.                                                            
 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 Fonduri de 
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII Alte 
transferuri 

34.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice 
 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/02 -  Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice 
cu suma de 625 mii lei pentru finantarea 
cheltuielilor de capital aferente obiectivului de 

Suma solicitata este necesara la derularea 
obiectivului de investiții pentru infiintarea: 
Centru de imagistica in cadrul Centrului de 
Sanatate Multifunctional „Sfantul Nectarie” aflat 
in subordinea D.G.A.S.P.C. din Sectorul 6 al 
Municipiului Bucuresti.                                                            
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investiții: Infiintare Centru de imagistica in 
cadrul Centrului de Sanatate Multifunctional 
„Sfantul Nectarie” aflat in subordinea 
D.G.A.S.P.C. din Sectorul 6 al Municipiului 
Bucuresti.                                                             
 
 
Autorul amendamentului: 
Monica Cristina Anisie – senator PNL 

 
Sursa de finantare: 
Anexa 3/65 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 Fonduri de 
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII Alte 
transferuri 

35.  Legea bugetului de stat - 2023 – anexa 
nr.3/15/02 Capitolul 5001 -”Cheltuieli - 
buget de stat”, Paragraf 51, Titlul VI 
”Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital” 

Alocarea sumei de 36.556 mii lei catre UAT 
județul Galați -18.278 mii lei si UAT județul 
Braila - 18.278 mii lei, in vederea realizarii 
Serviciilor privind Planul de investitii/Master 
Plan si Studiul de Fezabilitate necesare pentru 
obiectivul de investitie “Realizarea 
Aeroportului International Galati-Braila”, 
precum si pentru pregatirea studiilor asociate 
fazei de proiectare SF aferente viitorului obiectiv 
de investitii. 
 
Deputat Sandu Viorica PSD 
Deputat Mărgărit Marius Mitică PSD  
Senator Ion Rotaru PSD  
Senator Marius Humelnicu PSD  
Deputat Stângă George-Cătălin PNL 
Deputat Mircea Florin PSD 

 Deputat Gâdei Laurențiu Viorel PSD 
 Senator Scarlat George PNL 
Senator Laura Georgescu PSD 
Deputat Niță Nicu PSD 

Pentru realizarea Aeroportului International 
Galati-Braila este necesara intocmirea studiului 
de fezabilitate asa cum este mentionat in Master 
Planul – Program Investiţional pentru dezvoltarea 
infrastructurii de transport pentru perioada 2021-
2030, cap. 2.5. Moduri de transport: Aerian, art. 
2.5.2, pag. 214 alin. 2.  
Procedura de achizitie publica s-a finalizat si 
contractul se va incheia pentru suma de 36.556 
mii lei. 
 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu 36.566 mii 
lei a sumelor atribuite Ministerului Finanțelor 
- Acțiuni Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul 
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf 50, 
Titlul V ”Fonduri de rezerva”, articolul 01 ” 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului” 
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Deputat Nechita Aurel PSD 
Deputat Atanasiu Onuț Valeriu PNL  
Deputat Paladi George-Adrian PSD 
 

36.  Anexa 3/15 – bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, bugetul CNI 

Finanțarea proiectului de contorizare a rețelei 
de apă potabilă în orașul Dragomirești, județul 
Maramureș (valoare proiect 900 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 

În urma efectuării proiectului de alimentare cu 
apă a orașului Dragomirești este nevoie urgentă 
de contorizarea apei către consumatori prin 
montarea de cămine și contoare de citire a apei cu 
scopul reducerii consumului de apă și pentru a 
răspunde cerințelor legale care descurajează 
taxarea paușal. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 
 

37.  Anexa 3/15/26 Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 

Construcția unui pod care să facă legătura între 
drumul de acces DJ Valea Izei și cartierul 
Fântâna Rece din orașul Săliștea de Sus, județul 
Maramureș (valoare 
11 000 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN;  
Grup parlamentar PSD 
 

Construcția unui pod care să facă legătura între 
drumul de acces DJ Valea Izei și cartierul Fântâna 
Rece din orașul Săliștea de Sus, județul 
Maramureș 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 
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38.  Anexa 3/15 – bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 

Crearea rețelei de gaz în zona Codrului, comuna 
Asuaju de Sus, județul Maramureș (valoarea 
proiectului 18 000 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 
 

Pentru dezvoltarea României și a Maramureșului 
este necesar ca toți cetățenii să beneficieze de 
acces la utilități. Așadar, și cetățenii comunei 
Asuaju de Sus trebuie să aibă o rețea de gaz la 
care să se poată racorda, iar investiția din bugetul 
național pentru crearea rețelei de gaz în zona 
Codrului reprezintă un pas important pentru 
creșterea calității vieții cetățenilor din acest loc. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 

39.  Anexa 3/15 – bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 

Finanțarea rețelei de gaz în comuna Ardusat, 
județul Maramureș (valoare proiect 
9 500 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 
 

Pentru dezvoltarea României și a Maramureșului 
este necesar ca toți cetățenii să beneficieze de 
acces la utilități. Așadar, și cetățenii comunei 
Ariniș trebuie să aibă o rețea de gaz la care să se 
poată racorda, iar investiția din bugetul național 
pentru crearea rețelei de gaz în zona Codrului 
reprezintă un pas important pentru creșterea 
calității vieții cetățenilor din acest loc. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01p 
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40.  Anexa 3/15 – 
bugetulMinisteruluiDezvoltării, 
LucrărilorPubliceșiAdministrației, 
bugetul CNI 

Construcția unui sediu de primărie în comuna 
Băița de sub Codru, județul Maramureș (valoare 
proiect 6 500 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Primăria reprezintă un punct central în arhitectura 
instituțională a oricărei comune, astfel construcția 
unui sediu de primărie ar permite un acces mai 
facil pentru cetățenii din comuna Băița de Sub 
Codru. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 

41.  Anexa 3/15 – bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 

Implementarea rețelei de distribuție gaze 
naturale în comuna Bârsana, județul Maramureș 
(valoare proiect 
28 000 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Pentru dezvoltarea României și a Maramureșului 
este necesar ca toți cetățenii să beneficieze de 
acces la utilități. Așadar, și cetățenii comunei 
Bârsana trebuie să aibă o rețea de gaz la care să 
se poată racorda, iar investiția din bugetul 
național pentru crearea rețelei de gaz în zona 
Maramureșului Istoric reprezintă un pas 
important pentru creșterea calității vieții 
cetățenilor din acest loc, cât și pentru atragerea 
investitorilor în domeniul HORECA, pentru care 
gazul ar reprezenta o manieră mai ieftină și rapidă 
de a încălzi cafenelele, restaurantele sau 
pensiunile/hotelurile. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 
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42.  Anexa 3/15 – bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, bugetul CNI 

Cofinanțarea proiectelor pentru construcția a 
două cămine culturale în satul Corn și în satul 
Ciuta, din comuna Bicaz, județul Maramureș 
(valoarea proiectului 900 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 

Lucrările de construcție a două cămine culturale 
în satul Corn și în satul Ciuta, din comuna Bicaz, 
Maramureș, demarate prin intermediul Agenția 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-ar putea 
să se oprească, dacă primăria nu face rost de bani 
pentru cofinanțare. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 

43.  Anexa 3/15 – bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 

Crearea unei rețele de apă și a două stații de 
potabilizare automate în comuna Botiza, județul 
Maramureș (valoare  
28 000 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Pentru îmbunătățirea calității vieții pentru 
cetățenii din comuna Botiza, județul Maramureș, 
dar și pentru atragerea de investitori, este 
necesară crearea unei rețele de apă și a două stații 
de potabilizare automate. 
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44.  Anexa 3/15 – bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 

Extinderea satului tradițional - dotarea cu 
utilități a acestei localități, infrastructură, 
canalizare, apă, iluminat în comuna Botiza, 
județul Maramureș (valoare  
60 000 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Extinderea satului tradițional, așa cum este și 
comuna Botiza, necesită investiții serioase în 
dotarea cu utilități a acestei zone. Ca urmare, sunt 
necesari bani pentru canalizare, apă, iluminat și 
așa mai departe. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 

45.  Anexa 3/15 – bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 

Extinderea conductei pentru gaz metan în 
comuna Cicârlău, județul Maramureș (valoare 
950 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Este necesară extinderea conductei pentru gaz 
metan, deoarece presiune este redusă în 
localitatea Ilba din comuna Cicârlău, fapt care 
aduce atingere calității vieții a cetățenilor din 
acest UAT. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 
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46.  Anexa 3/15 – bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 

Finanțarea UAT pentru captare izvor pentru 
localitățile Cupșeni, Costeni, Libotin din 
comuna Cupșeni, județul Maramureș 
(valoare 230 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Captarea izvoarelor este necesară pentru ca 
cetățenii să aibă acces la apă. Comuna Cupșeni nu 
face excepție și necesită bani pentru lucrările de 
captare a izvorului care să deservească localitățile 
Cupșeni, Costeni și Libotin. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 

47.  Anexa 3/15 – bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 

Dotarea cabinetui medical (Medicină de 
Familie) în comuna Botiza, județul Maramureș 
(valoarea proiectul 3 500 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Toți cetățenii României au dreptul să beneficieze 
de o calitate a vieții egale atât la oraș, cât și la 
comună sau sat. Ca urmare, este necesară o 
investiție substanțială în cabinetul medical de 
Medicină de Familie din comuna Botiza, județul 
Maramureș, întrucât acesta este singurul loc la 
care cetățenii din mediul rural merg pentru a-și 
diagnostica și trata problemele de sănătate. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 
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48.  Anexa 3/15 – bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, bugetul CNI 

Construcția Centrului Cultural Multifuncțional 
(Casă de Cultură, Bibliotecă) în comuna Ieud, 
județul Maramureș (valoarea proiectului  
9 500 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 
 

Construcția unui Centru Cultural Multifuncțional, 
care să includă Casă de Cultură și bibliotecă, ar 
spori atât confortul cetățenilor, cât și a turiștilor 
care ar putea să vadă diferite dansuri tradiționale 
sau scenete puse în scenă de către locuitorii 
comunei și a celor învecinate, știut fiind că 
Maramureșul Istoric, de unde face parte și Ieud, 
este un loc încărcat de tradiție și obiceiuri. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 

49.  Anexa 3/15 – bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, bugetul CNI 

Construcția unui Aqua Park în Comuna 
Oncești, județul Maramureș (1 200 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 

Comuna Oncești, stațiune de interes național,  ar 
reuși prin construirea unui AQUA PARK să dea 
un imbold atât pentru agrement, cât și pentru 
dezvoltarea turismului și a segmentelor din județ 
de deservire a turiștilor. De altfel, această 
localitate este trecută în fiecare an de o mulțime 
de turiști, fiind un punct de interes turistic de pe 
harta județului Maramureș. 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 
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50.  Anexa 3/15 – bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, bugetul CNI 

Înființarea unui Muzeu al Satului în comuna 
Oncești, județul Maramureș (valoare  
10 000 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 

Comuna Oncești, stațiune de interes național, are 
șansa de a deveni un hub turistic în Țara 
Maramureșului, fiind o zonă în care tradițiile și 
datinile sunt păstrate vii. Construcția unui Muzeu 
al Satului al reuși să ofere o imagine clară a 
istoriei zonale pentru toți cei care ar trece pragul. 
 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 
 

51.  Anexa 3/15 – bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, bugetul CNI 

Construcția unui stadion comunal tip A în 
comuna Ocna Șugatag, județul Maramureș 
(valoare  
8 200 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 

Comuna Ocna Șugatag dorește ca echipa locală 
de fotbal să promoveze în Liga a II-a, fapt pentru 
care trebuie să investească serios în infrastructura 
sportivă. Construcția unui stadion comunal de tip 
A ar aduce un plus de optimism și entuziasm în 
rândul cetățenilor. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 
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52.  Anexa 3/15 – bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, bugetul CNI 

Construcția unui stadion comunal tip A - 
Mocira în comuna Recea, județul Maramureș (9 
000 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 

Comuna Recea este recunoscută pentru 
rezultatele fotbalistice importante. Asociația Club 
Sportiv Fotbal Comuna Recea, cunoscutp în mod 
obișnuit ca ACS Fotbal Comuna Recea, ACSF 
Comuna Recea, sau pur și simplu Comuna Recea, 
a fost un club de fotbal românesc care a evoluat 
în Liga a II a campionatului României. 
Construcția unui stadion în Mocira ar reprezenta 
o șansa în plus pentru dezvoltarea acestui sport și 
pentru crearea unei baze sportive în care tinerii să 
se dezvolte din punct de vedere fizic. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 
 

53.  Anexa 3/15 – bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, bugetul CNI 

Finanțarea pentru construcția unei baze sportive 
în Comuna Repedea, județul Maramureș, 
(valoare de 3 900 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Comuna Repedea din județul Maramureș necesită 
bani de la bugetul național pentru dezvoltarea 
activităților sportive la nivelul școlar cât și în 
rândul tineretului din localitate. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 
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54.  Anexa 3/15 – bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, bugetul CNI 

Construcția unui Cămin Cultural, care 
incorporează săli Multimedia, săli de ședințe și 
zonă de servit masa în comuna Suciu de Sus, 
județul Maramureș (valoare proiectului 13 000 
mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Comuna Suciu de Sus din județul Maramureș are 
nevoie de bani de la bugetul național pentru  
construcția unui Cămin Cultural, care 
incorporează săli multimedia, săli de ședințe și 
zonă de servit masa. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 

55.  Anexa 3/15 – bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, bugetul CNI 

Construirea stației de tratare în comuna Șieu, 
județul Maramureș (valoare  
1 900 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 

Comuna Șieu din județul Maramureș necesită 
bani de la bugetul național pentru construirea 
stației de tratare din localitate. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 

56.  Anexa 3/15 – bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, bugetul CNI 

Implementarea rețelei de distribuție gaze 
naturale în comuna Șieu, județul Maramureș 
(valoare proiect  
18 000 mii lei) 
 

Pentru dezvoltarea României și a Maramureșului 
este necesar ca toți cetățenii să beneficieze de 
acces la utilități. Așadar, și cetățenii comunei 
Șieu trebuie să aibă o rețea de gaz la care să se 
poată racorda, iar investiția din bugetul național 
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Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

pentru crearea rețelei de gaz în zona 
Maramureșului Istoric reprezintă un pas 
important pentru creșterea calității vieții 
cetățenilor din acest loc, cât și pentru atragerea 
investitorilor în domeniul HORECA, pentru care 
gazul ar reprezenta o manieră mai ieftină și rapidă 
de a încălzi cafenelele, restaurantele sau 
pensiunile/hotelurile. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 

57.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII, 
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI Anexa nr. 3/15 

Reabilitarea școlii din comuna Șieu, județul 
Maramureș (valoarea proiectului  
1 500 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Comuna Șieu din județul Maramureș necesită 
bani de la bugetul național pentru reabilitarea 
școlii din localitate. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 
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58.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII, 
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI Anexa nr. 3/15 

Cofinanțarea proiectului pentru creare rețea 
distribuție de gaze naturale în comuna Vadu 
Izei, județul Maramureș (valoare 296,357 mii 
lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Pentru dezvoltarea României și a Maramureșului 
este necesar ca toți cetățenii să beneficieze de 
acces la utilități. Așadar, și cetățenii comunei 
Vadu Izei trebuie să aibă o rețea de gaz la care să 
se poată racorda, iar investiția din bugetul 
național pentru crearea rețelei de gaz în zona 
Maramureșului Istoric reprezintă un pas 
important pentru creșterea calității vieții 
cetățenilor din acest loc, cât și pentru atragerea 
investitorilor în domeniul HORECA, pentru care 
gazul ar reprezenta o manieră mai ieftină și rapidă 
de a încălzi cafenelele, restaurantele sau 
pensiunile/hotelurile. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 
 

59.  Anexa 3/15 – MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI  

Cofinanțarea proiectului privind amenajarea 
Centru Civic din comuna Vadu Izei, județul 
Maramureș (valoare: 200 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Comuna Vadu Izei din județul Maramureș 
necesită bani de la bugetul național pentru 
cofinanțarea proiectului privind amenajarea 
Centru Civic din localitate. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 
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60.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII, 
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI Anexa nr. 3/15 

Cofinanțarea proiectului privind extinderea și 
alimentarea cu apă menajeră în comuna Vadu 
Izei, județul Maramureș (valoare  
400 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Comuna Vadu Izei din județul Maramureș 
necesită bani de la bugetul național pentru 
extinderea și alimentarea cu apă menajeră din 
localitate. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 

61.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII, 
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI Anexa nr. 3/15 

Cofinanțarea proiectului privind renovarea unei 
școli în comuna Vadu Izei, județul Maramureș 
(valoare  
77,38127 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 
 
 

Comuna Vadu Izei din județul Maramureș 
necesită bani de la bugetul național privind 
renovarea unei școli din localitate. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 
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62.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII, 
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI Anexa nr. 3/15 

Cofinațare proiect modernizare Cămine 
Culturale în comuna Valea Chioarului, județul 
Maramureș: Competența 1 - Cămin Cultural în 
localitatea Valea Chioarului, Competența 2 - 
Cămin Cultural în localitatea Mesteacăn, 
județul Maramureș (valoare 432,900 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Comuna Valea Chioarului din județul Maramureș 
necesită bani de la bugetul național pentru 
cofinanțare modernizare Cămine Cultura în 
comuna Valea Chioarului, județul Maramureș: 
Competența 1 - Cămin Cultural în localitatea 
Valea Chioarului, Competența 2 - Cămin Cultural 
în localitatea Mesteacăn. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 

63.  Anexa 3/15, Capitol 7001/Titlul 
51/Articol 02/ Alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

Construcția unei stații tratare apă și foraj puț în 
comuna Gârdani, județul Maramureș (valoare 2 
400 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Comuna Gârdani din județul Maramureș necesită 
finanțare pentru construcția unei stații de tratare 
apă și foraj puț în UAT pentru a spori calitatea 
vieții cetățenilor de aici. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 

64.  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 
3/15/01, cap. 7000, grupa 40/ TITLUL 
IV - SUBVENTII/ II. Credite bugetare 

Se suplimentează cu 100.000 mii lei bugetul 
alocat Primăriei Municipiului București 
pentru modernizarea transportului public în 
Municipiul București în vederea construcției 
liniei de tramvai Delfinului - Pipera. 

100.000 mii lei 
  

Primăria Sectorului 2 a primit aprobarea din 
partea Consiliului Municipiului București pentru 
demararea studiului de fezabilitate pentru linia de 
tramvai Delfinului - Pipera în luna octombrie 
2022. Primarul sectorului 2, Radu Mihaiu, 
estimează că lucrările de construcție propriu-zise 
ale liniei de tramvai vor putea începe deja în 
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Autor: Alin-Gabriel Apostol  - Grupul 

parlamentar USR 

2024. Necesitatea construirii acestei linii de 
tramvai este una foarte mare, întrucât leagă 2 
cartiere-dormitor ale Bucureștiului - Pantelimon 
și Titan, de cartierul cu cele mai multe sedii de 
firme din România - Pipera. Această linie de 
tramvai va ajuta sutele de mii de bucureșteni care 
locuiesc în zonele menționate din sectorul 2 și 3 
să poată să ajungă în doar 30 de minute în Pipera 
la serviciu, scutind astfel 2-3 ore de stat în trafic 
cu mașina (dus-întors), blocaje în trafic, poluare 
și cheltuieli pentru umplerea rezervorului 
vehiculului personal. 
Deși, în prezent, există stații de metrou care 
deservesc atât cartierul Pantelimon, cât și 
cartierul Titan, niciuna dintre ele nu se află pe 
linie  directă cu magistrala care deservește Pipera. 
Cei care își doresc să meargă la serviciu din cele 
2 zone rezidențiale cu metroul, parcurg un traseu 
pe o rută ocolitoare, schimbând magistralele între 
ele fie la stația Piața Unirii, fie la stațiile Dristor 
și Piața Victoriei. Traseul cu metroul durează și el 
un număr considerabil de minute în fiecare zi, la 
care se adaugă timpii parcurși până la stația de 
metrou și cei în care se așteaptă sosirea metroului 
în fiecare dintre stațiile de legătură, dar și 
numărul de minute de mers pe jos până la birou, 
astfel încât mulți angajați bucureșteni optează 
pentru folosirea mașinii personale pentru 
deplasarea la serviciu. 
Avantajul adoptării amendamentului este 
contribuția acestuia la îmbunătățirea 
infrastructurii de transport nepoluant, ce crește 
gradul de mobilitate, în concordanță cu Planul de 
mobilitate Urbană Durabilă București-Ilfov 7 - 
Planul Urbanistic Zonal al Sectorului 2. Urmează 
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viziunea strategică privind dezvoltarea durabilă a 
zonei București-Ilfov conform strategiei PNRR. 
Sursa: 100.000 mii lei din bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa nr. 3/15/11, Capitolul 5008, Grupa 01, 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, 
II. Credite bugetare. 
 

65.  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 
3/15/01, cap. 7000, grupa 40/ TITLUL 
IV - SUBVENTII/ II. Credite bugetare 

Se suplimentează cu 20.000 mii lei bugetul 
alocat Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, 
în vederea eficientizării și modernizării. 
  

20.000 mii lei 
Autor: Alin-Gabriel Apostol  - Grupul 

parlamentar USR 

 

Spitalul Județean de Urgență Giurgiu deservește 
o populație de 265,494 locuitori. Spitalul oferă 
servicii medicale în secții clinice: pediatrie, nou-
nascuti, interne, cardiologie, boli de nutritie, 
chirurgie, urologie, neurologie, ortopedie, 
obstetrică –ginecologie, anestezie –terapie 
intensivă, oftalmologie, otorinolaringologie, boli 
infecțioase, psihiatrie,precum și în ambulatoriile 
de specialitate: pneumoftiziologie, oncologie, și 
ambulatorii corespondente secțiilor .De 
asemenea, spitalul oferă servicii paraclinice de 
radiologie și imagistică, anatomie patologică, 
laborator de analize medicale. 
Deși în ultimii ani au fost făcute investiții, 
Spitalul Județean de Urgență Giurgiu încă are 
nevoie de lucrări de eficientizare și modernizare. 
Aceste lucrări vor contribui la creșterea 
satisfacției cu privire la locul de muncă pentru 
medici, asistenți, infirmieri și personalul auxiliar. 
De asemenea, ele vor crește gradul de satisfacție 
al pacienților cu privire la condițiile de cazare ale 
spitalului. 
Sursa de finanțare: 20.000 mii lei lei din bugetul 
propus pentru Administrația Prezidențială, Anexa 
nr. 3/01/26, Cod ordonator 014283732, Prog. 
115, Susținerea rolului Președintelui României, 
II. Credite bugetare. 
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66.  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației, Anexa 
3/15/01, cap. 7000, grupa 40/ TITLUL 
IV - SUBVENTII/ II. Credite bugetare 

Se suplimentează cu 90.000 mii lei bugetul 
alocat pentru refacerea sistemului de 
alimentare și tratare a apei în municipiul 
Slobozia. 
  

90.000 mii lei 
Autor: Alin-Gabriel Apostol  - Grupul 

parlamentar USR 

66.000 de consumatori casnici din municipiul 
Slobozia şi localităţi limitrofe primesc apă de la 
URBAN S.A., circa 23% din populaţia judeţului. 
Operatorul local a fost  deţinut de Consiliul Local 
Slobozia acum transferat în proportie de 75% la 
Consiliul Județean Ialomița. De ani de zile, se 
confruntă cu o problemă gravă: sursa de apă 
subterană realizată de municipalitate cu bani 
împrumutaţi de la bancă aduce la suprafaţă apă ce 
nu întruneşte în permanenţă condiţiile de 
potabilizare. 
Calitatea apei a lăsat de dorit din primul moment 
în care sursa de apă subterană a livrat apă 
consumatorilor casnici, vara anului 2012. Dacă 
din punct de vedere microbiologic apa nu are 
probleme, din cauza compoziţiei chimice ea nu 
poate fi trimisă spre robinetele consumatorilor 
având depăşiri însemnate la amoniu, mangan, fier 
şi sodiu. Aşa arată concluziile studiilor efectuate 
pe probele prelevate de la cele 20 puţuri de mare 
adâncime forate lângă combinatul chimic 
AMONIL Slobozia. Cu depăşiri frecvente la 
anumite elemente chimice, apa a distrus în câteva 
luni reţeaua de distribuţie prin ţevi de fier. 
Municipalitatea a fost obligată să le înlocuiască 
dar ţevile din material plastic nu au rezolvat şi 
problema potabilizării apei. 
Investiţiile repetate în staţia de tratare şi căutarea 
unor soluţii optime pentru aducerea apei în 
standardele impuse de legislaţia privind siguranţa 
sănătăţii consumatorilor au fost până acum 
inutile. Primăria Slobozia încearcă din nou să 
implementeze un sistem de osmoză inversă pe 
care şi-l doreşte soluţia salvatoare. Până la 
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punerea în operă a investiţiei şi darea ei în 
folosinţă apă nepotabilă ajunge periodic în 
sistemul de alimentare, lucru recunoscut public 
atât de operatorul URBAN Slobozia cât şi de 
Primărie. Chiar în documentaţia înaintată 
consilierilor municipali, viceprimarul Rudolf 
Gradea admite acest lucru. 
„În lunile aprilie şi mai 2018 au fost înregistrate 
depăşiri valorice în urma unor determinări 
efectuate conform cerinţelor din Programul de 
conformare la Autorizaţia Sanitară de 
Funcţionare, depăşiri cu valori peste limita 
impusă de prevederile Legii nr. 458/2002 privind 
calitatea apei.”, recunoaşte în scris viceprimarul 
municipiului Slobozia. Pentru a minimaliza la 
maxim problemele reale din alimentarea cu apă, 
primarul Adrian Mocioniu recunoaşte şi el că apă 
nepotabilă a ajuns la consumatori dar că necazul 
a fost unul izolat, o singură dată în 2018. 
Este nevoie de o alocare bugetară suplimentară 
pentru refacerea sistemului de alimentare și 
tratare a apei în municipiul Slobozia. 
  
Sursa de finanțare: 90.000 mii lei din bugetul 
Ministerului Finanțelor  - acțiuni generale, Anexa 
3/65/02, Capitol 5001, articolul 01, Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția  Guvernului, II. 
Credite bugetare. 

67.  Legea Bugetului de Stat pe anul 2023 
  
Anexa nr. 3/15/02 
 Capitolul 7001 – Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică 
 Grupa  51 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei pentru 
proiectare si amenajare a 2 km de pista de 
alergare în Pădurea Ceala din mun. Arad, jud. 
Arad. 
  
Autor: Senator Sergiu Cosmin Vlad Grupurile 
parlamentare USR 

În Municipiul Arad nu există o astfel de pistă de 
alergare amenajată, prin pădure. 
  
Sursa de finantare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației (anexa nr. 3/28) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 54, Programul 
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 Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Articolul 02 Transferuri de capital 
Alineat 04  Programul pentru construcții 
locuințe și săli de sport 
II Credite bugetare 
 

 national de investitii "Anghel Saligny" cu suma 
de 100 mii lei. 
 

68.  Anexa nr. 3/15/02 
 Capitolul 7001 – Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică 
 Grupa  51 
 Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Articolul 02 Transferuri de capital 
Alineat 04  Programul pentru construcții 
locuințe și săli de sport 
II Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 300 mii lei, 
pentru amenajarea de spații publice cu secțiuni 
destinate sportului și mișcării în aer liber, în 
județul Arad. 
 
 
Autor: Senator Sergiu Cosmin Vlad Grupurile 
parlamentare USR 

În județul Arad există o lipsă de astfel de spații 
publice. 
  
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației (anexa nr. 3/28) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 54, Programul 
national de investitii "Anghel Saligny" cu suma 
de 300 mii lei. 
 

69.  Anexa nr. 3/15/02 
 Capitolul 7001 – Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică 
 Grupa  51 
 Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Articolul 02 Transferuri de capital 
Alineat 04  Programul pentru construcții 
locuințe și săli de sport 
II Credite bugetare 

Se adăugă suma de 900 mii lei la Programul de 
Investiții Publice în vederea înființării unui fond 
destinat reabilitării infrastructurii sportive 
neacoperite din unitățile de învățământ pre-
universitare din județul Arad. 
Autor: Senator Sergiu Cosmin Vlad Grupurile 
parlamentare USR 

În județul Arad, copiii folosesc uneori 
infrastructura sportivă neacoperită din curtea 
unităților de învățământ și după orele de curs. 
Având în vedere starea degradată a bazei 
materiale sportive școlare în general, vrem să 
oferim unităților de învățământ pre-universitare 
oportunitatea de a renova din fonduri publice tot 
ce ține de baza materială neacoperită, exterioară. 
  
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației (anexa nr. 3/28) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 54, Programul 
national de investitii "Anghel Saligny" cu suma 
de 900 mii lei. 

70.  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației/ Anexa 

Se propune suplimentarea cu 150 mii lei a 
creditelor bugetare pentru efectuarea a 3 studii 

Întrucât parcul auto crește anual, în municipiile 
Alba Iulia, Aiud si Sebes trotuarele pentru pietoni 
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3/15/01/ Capitolul 5000/ Grupa 51/ 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE/II. Credite bugetare 

de fezabilitate în județul Alba, respectiv în 
municipiile: Alba Iulia, Aiud și Sebes cu privire 
la  îmbunătățiri/ sistematizări ale parcărilor 
pentru autoturisme și accesul pietonal (trotuare) 
în toate cartierele de blocuri. 
  
Autor: deputat Beniamin Todosiu 

Grupul parlamentar USR 

sunt sufocate de mașini parcate. Situația se 
întâlnește cu precădere în zonele cu densitate 
urbană mare, de blocuri. Având în vedere că anul 
acesta Parlamentul a adoptat legea inițiată de 
Cătălin Drulă, privind deblocarea trotuarelor de 
mașini, se impun găsirea unor soluții cu privire la 
mașinile parcate astfel. 
  
Propunem acordarea sumei de 150 mii lei pentru 
efectuarea unor studii de fezabilitate în unitățile 
administrativ-teritoriale menționate, în vederea 
găsirii unor soluții optime cu privire la parcarea 
mașinilor riveranilor din zonele extrem de 
aglomerate. 
  
Sursa de finanțare: 150 mii lei din bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Anexa 3/15/01/Capitolul 5000/ 
Grupa 55/ TITLUL VII ALTE TRANSFERURI/ 
II. Credite bugetare 
 

71.  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației/ Anexa 
3/15/01/ Capitolul 5000/ Grupa 51/ 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE/II. Credite bugetare 
 

Se propune alocarea sumei de 360 mii lei pentru 
construcția de capele, în unitățile administrativ-
teritoriale din mediul rural din județul Alba. 
  
Autor: deputat Beniamin Todosiu 

Grupul parlamentar USR 

 

Este necesară construcția unei capele în fiecare 
comună a județului Alba care nu dispune în 
prezent de una.. Capela poate fi folosită de toate 
cultele existente în comuna respectivă, care vor 
plăti taxe în cuantum egal pentru utilizarea ei. 
Construcția unei capele este necesară pentru a 
asigura un spațiu adecvat pentru ritualurile de 
priveghere care încă au loc în locuința persoanei 
decedate. 
  
Sursa de finanțare: 360 mii lei din bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Anexa 3/15/01/Capitolul 5000/ 
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Grupa 55/ TITLUL VII ALTE TRANSFERURI/ 
II. Credite bugetare 

72.  Anexa nr. 3 / 15 / 01 
Capitolul 5001/ Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
 
 

Se propune alocarea unei sume de 18.795 mii 
lei pentru obiectivul de investiții „Construire 
Grădiniță cu program prelungit nr.16 prin 
schimb de destinație și extindere clădire cantină 
din incinta Colegiului Tehnic Alexandru 
Domșa, municipiul Alba Iulia" 
  
Autor: deputat Beniamin Todosiu 

Grupul parlamentar USR 

 
  
 

 Nivelul de educație este un factor-cheie al 
dezvoltării naționale. Acest deziderat se poate 
realiza doar cu o infrastructură 
adecvată/corespunzătoare  ciclurilor 
educaționale. Prin implementarea acestui proiect 
se dorește realizarea unei clădiri la standardele 
necesare pentru educația preșcolară, deoarece 
grădinița cu program prelungit nr.16  nu a 
funcționat într-o clădire proprie, în condițiile în 
care deservește 3 mari cartiere ale orașului Alba 
Iulia: Ampoi I, Ampoi II și Ampoi III, beneficiari 
fiind circa 160 de copii ce vor frecventa aceasta 
grădiniță. 
  
Prin proiect se va realiza o clădire cu regim de 
înălțime Sp+P+E  prin schimbarea destinației 
fostei cantine a Colegiului Tehnic Alexandru 
Domșa din municipiul Alba Iulia și extinderea 
acesteia pe orizontală și verticală rezultând o 
suprafață desfășurată de  2.417,00 mp, realizarea 
instalației interioare de încălzire, apă, canalizare, 
instalație electrică, sistem alternativ de producere 
a energiei electrice, sistem protecție la incendii, 
dotări, alei și alte amenajări exterioare. 
  
Proiectul este finanțat parțial prin POR 2014-
2020, valoarea de  actualizată a obiectivului de 
investiție (cu TVA) este de 24.516.916,80 lei, 
din care valoare eligibilă doar 5.721.777,60 lei. 
  
Indicatorii tehnico-economici pentru acest obiect 
au fost aprobați de către Consiliul local Alba Iulia 
prin HCL 239/2018, actualizați prin HCL 
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327/2022. Datorită constrângerilor bugetare și 
majorării prețului la materiale, proiectul intră 
în risc de neimplementare din cauza faptului că 
UAT Municipiul Alba Iulia, nu poate asigura din 
bugetul local contribuția proprie la cheltuielile 
eligibile și neeligibile care este în sumă de 
18.795.139,20 lei. 
  
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Anexa 3/15/02, Capitolul “Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică”, Titlul 51 “Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice”, Articol 2 
“Transferuri de capital”, Alineat 38 ‚ Programul 
Național de Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284. 
 

73.   
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei, Capitolul 1 
bugetar, Anexa 3/15/26 - Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Cod:1284, este cuprinsă suma de 
600.000 de mii de lei, pe anul 2023, 
reprezentând credite bugetare, 

 
Se alocă suma de 30.000 mii lei, din Capitolul 
1 bugetar, Anexa 3/15/26 - Programul Național 
de Dezvoltare Locală Cod:1284, pentru 
obiectivul de finanțare din Capitolul 1 bugetar, 
Anexa 3/15/27 - Programul național de 
construcții de interes public sau social 
Cod:1324, ce va cuprinde următorul obiectiv: a) 
Obiectiv de investiții: “Construirea unei anexe 
a secției Onco-pediatrie, Spitalul Clinic 
Judetean de Urgenta Craiova ”, Craiova. Suma 
necesară pentru execuția în 2023: 30.000 mii 
lei.  
 
Autor: Deputat Daniel Gheba 
Grupurile Parlamenare USR 

Secția de Onco-pediatrie a Spitalului Clinic 
Judetean de Urgenta Craiova necesită o extindere 
și dotări cu aparatură modernă pentru aplicarea 
unor tratamente moderne și eficiente în tratarea 
pacienților oncologici pediatrici. Este important 
ca Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova să 
primească dotările necesare pentru a trata 
pacienții oncologici, copii bolnavi de cancer. In 
acest moment sectia de Onco-pediatrie a 
spitalului dispune de doar 7 paturi.  
Sursa de finanțare: 
Redistribuire credite bugetare Capitolul 1 
bugetar, Anexa 3/15/26 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Cod:1284, valoare 
redistribuire 30.000 mii lei 
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74.  Anexa nr. 3/15/01 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 

Construirea parcului industrial Năvodari 
  

30.000 mii lei 
  
Autori: Remus Negoi, Stelian Ion - Grupurile 
parlamentare USR 

Construirea parcului industrial Năvodari. 
Atragerea investitorilor și crearea de noi locuri de 
muncă pentru năvodăreni prin construirea 
parcului industrial, taxele colectate fiind o sursă 
de venit suplimentară la bugetul local. 
Locația este în vechea zona industriala a orașului. 
Proiectul presupune construirea infrastructurii 
necesare (energie electrică, iluminat, apă curentă, 
canalizare, gaz, străzi). Loturile sunt puse la 
dispoziția investitorilor, în special în domeniul 
energiei verzi (cu facilitați pentru aceștia) pentru 
deschiderea unor noi afaceri. De asemenea 
presupune construirea unor hale ce se poate 
compartimenta și închiria antreprenorilor pentru 
desfășurarea de activități economice industriale. 
  
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației (anexa nr. 3/28) la capitolul 
‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 
51 ‘Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38, Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284, cu suma de 30.000 
mii lei. 

75.  Anexa nr. 3/15/01 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 

Elaborare studiu de fezabilitate, proiect 
tehnic, detalii de execuție și D.T.A.C. pentru 
promenada Mării Negre – municipiul 
Constanța 

  
2.000 mii lei 

  
Autori: Remus Negoi, Stelian Ion - Grupurile 
parlamentare USR 

Elaborare studiu de fezabilitate, proiect 
tehnic, detalii de execuție și D.T.A.C. pentru 
promenada Mării Negre – municipiul 
Constanța 
  
Amenajarea accesului la plajă pe porțiunea 
Constanța – Mamaia, prin realizarea unei 
promenade destinate exclusiv deplasării pietonale 
și a bicicletelor. Lucrări de costrucții, iluminat 
public, mobilier urban. Alte facilități și dotări 
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specifice: puncte de belvedere pe coastă, zone de 
coborâre (trepte, rampe, eventual funicular), 
sistematizare verticală, reamenajare peisagistică a 
coastei. 
  
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației (anexa nr. 3/28) la capitolul 
‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 
51 ‘Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38, Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284, cu suma de 2.000 mii 
lei. 
 

76.  Anexa nr. 3/15/01 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 

Amenajare Campus Pre-universitar - Creșă, 
Grădiniță, Școală Gimnazială, Sală de Sport 
în orașul Popești – Leordeni, județul Ilfov 

  
42.000 mii lei 

  
Autori: Remus Negoi, Stelian Ion - Grupurile 
parlamentare USR 

Amenajare Campus Pre-universitar - Creșă, 
Grădiniță, Școală Gimnazială, Sală de Sport în 
orașul Popești – Leordeni, județul Ilfov 
  
Campusul școlar din Popești-Leordeni este un 
proiect-cheie atât pentru oraș, cât și pentru 
București. Numărul foarte mare de copii care 
locuiesc în Popești-Leordeni, oraș aflat într-o 
creștere demografică accentuată, lipsa creșelor în 
acest oraș și numărul mult sub necesar al locurilor 
la grădiniță și școală, creează o presiune foarte 
mare pe unitățile de învățământ de stat din 
București. 
Realizarea urgentă a acestui campus va veni în 
sprijinul părinților din localitate care nu mai au 
soluții pentru a-și înscrie copiii în învățământul 
ante-preșcolar și școlar și va încuraja înregistrarea 
corectă a domiciliului în orașul în care trăiesc, de 
fapt. 
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Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației (anexa nr. 3/28) la capitolul 
‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 
51 ‘Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38, Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284, cu suma de 42.000 
mii lei. 

77.  Anexa nr. 3/15/01 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 

Mini-port/Ponton acostare - debarcare – 
turistic, comuna Ghindărești, județul 
Constanța 
  

2.000 mii lei 
  
Autori: Remus Negoi, Stelian Ion - Grupurile 
parlamentare USR 

Mini-port/Ponton acostare-debarcare – 
turistic, comuna Ghindărești. Județul 
Constanța. 
Interconectivitatea și dezvoltarea localităților 
unde se va implementa proiectul și valorificarea 
potențialului Dunării. Proiectul cuprinde un 
debarcader, zonă parcare,  zonă de promenadă și 
agrement, pescuit, zonă de campare (pentru rulote 
și corturi) și de picnic. 
  
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației (anexa nr. 3/28) la capitolul 
‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 
51 ‘Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38, Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284, cu suma de 2.000 mii 
lei. 

78.  Anexa nr. 3/15/01 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 

Canalizare pentru comuna Agigea și sat 
Lazu 
  

34.300 mii lei 
  
Autori: Remus Negoi, Stelian Ion - Grupurile 
parlamentare USR 

Canalizare pentru comuna Agigea și sat Lazu 
– Sistem integral pt Lazu si extindere Agigea 
Construirea  rețelei de canalizare în satul Lazu + 
extinderea și modernizarea rețelei din Agigea. 
Construirea  unei statii de epurare comună celor 
doua localități / conectarea la stația de epurare a 
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municipiului Constanța (stația din Constanța - 
Poarta 6). 
  
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației (anexa nr. 3/28) la capitolul 
‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 
51 ‘Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38, Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284, cu suma de 34.300 
mii lei. 

79.  Anexa nr. 3/15/01 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 

Racordarea comunei Topraisar la rețeaua de 
gaze naturale – SF și PT 
  

15.000 mii lei 
  
Autori: Remus Negoi, Stelian Ion - Grupurile 
parlamentare USR 

Racordarea comunei Topraisar la rețeaua de 
gaze naturale – SF și PT, satele Movilita si 
Topraisar situate pe DN38, la 30 km de 
Constanta, satul Potârnichea situat pe DJ381 la 5 
km de Movilita, satul Biruința situat pe DJ391 la 
4 km de Topraisar. 
  
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației (anexa nr. 3/28) la capitolul 
‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 
51 ‘Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38, Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284, cu suma de 15.000 
mii lei 

80.  Anexa nr. 3/15/01 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 

Transport local pentru elevi și pentru 
cetățenii orașului Cernavodă 
  

6.000 mii lei 
  
Autori: Remus Negoi, Stelian Ion - Grupurile 
parlamentare USR 

Transport local pentru elevi și pentru cetățenii 
orașului Cernavodă. 
Achiziția mijloacelor de transport în comun 
(autobuz, microbuz) și utilizarea acestora pentru 
a asigura transportul elevilor din cartiere către 
școlile și liceele orașului dar și realizarea de 
trasee de transport intern. 
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Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației (anexa nr. 3/28) la capitolul 
‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 
51 ‘Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38, Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284, cu suma de 6.000 mii 
lei. 

81.  Anexa nr. 3/15/27 Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Programul național de construcții de 
interes public sau social Cod 1324. 
 

Se adaugă suma de 32.766 mii lei pentru 
finanțarea construcției unui corp nou de clădire 
la Școala Gimnazială nr. 5, Municipiul Săcele, 
județul Brașov. 
Autori: 

Senator USR Ambrozie-Irineu DARĂU 

Deputat USR Andrei-Marius MIFTODE 

Deputat USR Victor ILIE 

Şcoala Gimnazială nr. 5 din Gârcini, Săcele, 
str. Barajului nr.49, județ Brașov, are peste 
1.500 de copii înscrişi, fiind considerată şi acum 
una dintre cele mai mari şcoli gimnaziale din 
România. 
Obiectivul investiției îl reprezintă "Construcție 
corp nou clădire la Școala Gimnazială nr.5". 
 Stadiul proiectului: studiu de fezabilitate 
finalizat. 
 Proiectul prevede construirea a 3 corpuri de 
clădire pentru preşcolari, elevii din ciclul primar 
și elevii din ciclul gimnazial. Fiecare corp de 
clădire va avea 
■       o suprafaţă desfăşurată de 7.100 mp, 2 etaje 
■      40 de săli de clasă, fiecare cu o suprafaţă de 
60 mp. 
Proiectul mai prevede și amenajarea unui teren de 
sport, un loc de joacă şi o zonă verde. 
Terenul aferent are o suprafaţă de 17.635 mp, 
aflat în proprietatea municipiului Săcele. 
În domeniul INFRASTRUCTURĂ, printre 
programele prioritare ale Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
se numără și Programul național de construcții 
de interes public sau social derulat în baza 
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Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” - 
S.A. Obiectivele 2022-2025 pentru acest program 
național sunt continuarea lucrărilor și 
implementării la cele peste 800 obiective de 
investiții aflate în diferite stadii de execuție și 
implementare. 
  
Sursa de finanțare: Se diminuează de la Anexa 
nr. 3 / 15 / 02 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Capitol 7001 Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică, Titlul 51 
Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice, Articol 2 Transferuri de capital, Alineat 
38‚ Programul Național de Dezvoltare Locală 
(Etapa II) Cod 1725 

82.  Anexa nr. 3 / 15 / 27 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Programul național de construcții de 
interes public sau social Cod 1324.  

Se adaugă suma de 40.374 mii lei pentru 
finanțarea reabilitării Castelului Brukenthal, 
aflat în incinta hergheliei Sâmbăta de Jos, 
comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, jud. Brașov. 
 
Autori  

Senator USR Ambrozie-Irineu DARĂU 

Deputat USR Andrei-Marius MIFTODE 

Deputat USR Victor ILIE 

Castelului Brukenthal este un obiectiv de 
patrimoniu de clasa A, construit în anul 1750, 
înscris în Lista monumentelor istorice ale 
României. Acesta are un potențial turistic 
semnificativ, putând fi integrat în circuitul turistic 
și cultural al județului Brașov și al Transilvaniei. 
Cu toate acestea, în prezent, castelul se află în 
stare de degradare, cu minime lucrări de punere 
în siguranță. Reabilitarea castelului și 
valorificarea potențialului turistic ar completa 
valoarea unică a Hergheliei Sâmbăta de Jos, 
comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, jud. Brașov, în 
incinta căreia se află și care a fost inclusă la data 
de 1 Decembrie 2022 în Lista Reprezentativă a 
Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității din 
cadrul UNESCO. 
Stadiul proiectului: pe lista de sinteză a 
Companiei Naționale de Investiții, ID Proiect: 
3547/31.07.2020 
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 Sursa de finanțare: Se diminuează de la Anexa 
nr. 3 / 15 / 02 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Capitol 7001 Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică, Titlul 51 
Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice, Articol 2 Transferuri de capital, Alineat 
38‚ Programul Național de Dezvoltare Locală 
(Etapa II) Cod 1725 

83.  Anexa nr. 3 / 15 / 27 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Programul național de construcții de 
interes public sau social Cod 1324. 

Se adaugă suma de 10.000 mii lei pentru 
finanțarea construirii unei creșe și a unei 
grădinițe în cartierul Primăverii, str. Calea 
Brașovului, oraș Râșnov. 
Autori: 

Senator USR Ambrozie-Irineu DARĂU 

Deputat USR Andrei-Marius MIFTODE 

Deputat USR Victor ILIE 

Cartierul Primăverii din orașul Râșnov este unul 
cu o densitate mare de locuitori. Construirea unei 
creșe și a unei grădinițe sunt necesare pentru 
asigurarea accesului la educaţie timpurie, prin 
reducerea decalajului semnificativ dintre cererea 
locuitorilor și serviciile publice existente. 
Stadiul proiectului: pe lista de sinteză a 
Companiei Naționale de Investiții. ID proiect: 
1432_06.10.2021 
  
Sursa de finanțare: Se diminuează de la Anexa 
nr. 3 / 15 / 02 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Capitol 7001 Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică, Titlul 51 
Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice, Articol 2 Transferuri de capital, Alineat 
38‚ Programul Național de Dezvoltare Locală 
(Etapa II) Cod 1725 

84.  Anexa nr. 3 / 15 / 27 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Programul național de construcții de 
interes public sau social Cod 1324. 

Se adaugă suma de 9.175 mii lei pentru 
finanțarea reabilitării Cinematografului 
Transilvania din Municipiul Făgăraș. 
 

Autori: 

Senator USR Ambrozie-Irineu DARĂU 

Deputat USR Andrei-Marius MIFTODE 

Deputat USR Victor ILIE 

 

Consiliul Local al Orașului Făgăraș a decis 
predarea către Compania Națională de Investiții a 
terenului pe care este amplasat Cinematograful 
Transilvania din Municipiul Făgăraș, în scopul 
reabilitării acestuia, având în vedere că proiectul 
se află pe lista de sinteză a Companiei Naționale 
de Investiții. Totodată au fost actualizați 
indicatorii tehnico-economici. Este necesară 
reabilitarea întregii clădiri, care ar reprezenta un 
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spațiu de culturalizare și socializare în special 
pentru tinerii din localitate. 
 Stadiul proiectului: pe lista de sinteză a 
Companiei Naționale de Investiții. ID proiect: 
798/15.06.2021 
  
Sursa de finanțare: Se diminuează de la Anexa 
nr. 3 / 15 / 02 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Capitol 7001 Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică, Titlul 51 
Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice, Articol 2 Transferuri de capital, Alineat 
38‚ Programul Național de Dezvoltare Locală 
(Etapa II) Cod 1725 
 

85.  Anexa nr. 3 / 15 / 27 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Programul național de construcții de 
interes public sau social Cod 1324 

Se adaugă suma de 1.500 mii lei pentru 
finanțarea reabilitării, modernizării și dotării 
dispensarului medical comunal din localitatea 
Hărman, str. Eremia Grigorescu, nr. 655, 
comuna Hărman, județul Brașov. 
Autori: 

  

Senator USR Ambrozie-Irineu DARĂU 

Deputat USR Andrei-Marius MIFTODE 

Deputat USR Victor ILIE 

 

Având în vedere că zonele metropolitane 
reprezintă o deosebită importanță din punct de 
vedere economic, social și cultural, este necesară 
accesibilizarea și îmbunătățirea condițiilor pentru 
serviciile medicale de bază. Aflându-se într-o 
continuă creștere a numărului de locuitori, 
localitatea are cu atât mai multă nevoie de servicii 
medicale. 
 Stadiul proiectului: pe lista de sinteză a 
Companiei Naționale de Investiții. ID proiect: 
1147/11.08.2021 
  
Sursa de finanțare: Se diminuează de la Anexa 
nr. 3 / 15 / 02 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Capitol 7001 Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică, Titlul 51 
Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice, Articol 2 Transferuri de capital, Alineat 
38‚ Programul Național de Dezvoltare Locală 
(Etapa II) Cod 1725 
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86.  Anexa 3/15/02 Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației 
Capitolul 5001 Cheltuieli - buget de 
stat 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației publice 
Articolul 01 Transferuri curente 
Alineatul 01  Transferuri către instituții 
publice 
I. Credite de angajament … 19.411 mii 
lei 
II. Credite bugetare … 19.406 mii lei 

Se adaugă suma de 4.000 mii lei la credite de 
angajament și credite bugetare pentru 
finanțarea restaurării, consolidării, 
refuncționalizării și extinderii casei de cultură, 
Piața Unirii, nr. 9, orașul Râșnov, județul 
Brașov. 
 Capitolul 5001 Cheltuieli - buget de stat 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Articolul 01 Transferuri curente 
Alineatul 01  Transferuri către instituții publice 
I. Credite de angajament … 23.411 mii lei 
II. Credite bugetare … 23.406 mii lei 
 

Autori: 

Senator USR Ambrozie-Irineu DARĂU 

Deputat USR Andrei-Marius MIFTODE 

Deputat USR Victor ILIE 

 

Casa de Cultură din Râșnov reprezintă un reper 
al orașului, care nu a beneficiat de reabilitare în 
comparație cu restul obiectivelor turistice. Încă 
de la preluarea acesteia de către Primăria 
Orașului Râșnov, a fost identificată nevoia de 
reabilitare, neexistând însă până în prezent 
soluții din bugetul local. Prin modernizarea 
acestui obiectiv, va crește coeziunea socială 
locală, putând fi valorificate corespunzător 
oportunitățile de organizare de evenimente de 
interes local și evenimente cultural-artistice, care 
să susțină strategia unei localități de interes 
turistic național. 
 Stadiul proiectului: pe lista de sinteză a 
Companiei Naționale de Investiții 
 Sursa de finanțare: Se diminuează de la Anexa 
nr. 3 / 15 / 02 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Capitol 7001 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, Titlul 
51 Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice, Articol 2 Transferuri de capital, Alineat 
38‚ Programul Național de Dezvoltare Locală 
(Etapa II) Cod 1725 

87.  Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
„Programul național de investiții 
Anghel Saligny”, Cod 2232 

Se redistribuie suma de 105.875 mii lei pentru 
finanțarea construcției Arterei ocolitoare a 
Municipiului Codlea, județul Brașov. 
Autori: 

Senator USR Ambrozie-Irineu DARĂU 

Deputat USR Andrei-Marius MIFTODE 

Deputat USR Victor ILIE 

 

Prin realizarea acestei investiții se vor atinge 
următoarele obiective: 
-          scoaterea traficului greu din oraș; 
-          creşterea siguranței circulației auto; 
-          dezvoltarea economică a zonei 
-          îmbunătățirea condițiilor de viață a 
locuitorilor; 
-          asigurarea infrastructurii rutiere necesare 
dezvoltării economiei locale; 
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-          crearea de oportunități de ocupare a forței 
de muncă din zonă, prin asigurarea mobilității 
forței de muncă; 
-          îmbunătățirea calității mediului din zona de 
implementare a proiectului (reducerea nivelului 
de zgomot a vehiculelor aflate în circulație); 
Proiectul a fost depus în cadrul Programului 
Guvernamental Anghel Saligny. 
  
Sursa de finanțare: Se redistribuie în Anexa nr. 
3 / 15 / 02 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației Capitolul 7001 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, Titlul 
51 Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice, Articol 2 Transferuri de capital, Alineat 
54‚ Programul național de investiții "Anghel 
Saligny" Cod 2230 

88.   
Anexa nr. 3 / 15 / 27 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice Si 
Administrației / Cod 15 / Cod program 
2412 / Capitol 7010 

Se alocă din bugetul programului 2412 – 
„Activitatea finantata din venituri proprii a 
MDLPA: reglementari in domeniul 
constructiilor, atestari, reglementari in 
domeniul 
amenajarii teritoriului si urbanism + CNI” - 
suma de 574.453.320,89 LEI (inclusiv TVA)  
pentru construirea unui stadion de fotbal cu o 
capacitate de 30.000 locuri, pe Str. Stefan 
Covaci nr., municipiul Timișoara, județul 
Timiș. 
 AUTOR: Senator Raoul Trifan, grup 
parlamentar USR 

Județul Timiș, cu o istorie bogată a fotbalului, a 
cărei notorietate a fost în principal marcată de 
clubul Politehnica Timișoara (Poli), are nevoie de 
un stadion de fotbal modern. Pentru unul dintre 
cele trei mari județe ale tării, este esențială 
dezvoltarea unei infrastructuri sportive la 
standarde europene. 
  
Sursă de finanțare: O.G. nr. 25/2001 privind 
înființarea Companiei Naționale de Investiții 
„C.N.I„ – S.A., Anexa 3, Capitolul I, Art.2, lit. c). 
 

89.   
Anexa nr. 3 / 15 / 27 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice Si 
Administrației / Cod 15 / Cod program 
2412 / Capitol 7010 

Se alocă din bugetul programului 2412 –  
„Activitatea finantata din venituri proprii a 
MDLPA: reglementări in domeniul 
construcțiilor, atestari, reglementări în 
domeniul amenajarii teritoriului si urbanism + 

Timișoara este, pe lângă orașul martir care îi 
atestă valoarea națională, unul dintre polii 
economici principali ai României. Unui astfel de 
pol economic îi este vitală o sală polivalentă, 
proiect amânat de ani de zile de administrația 
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CNI” - suma de 681.075.195 LEI (inclusiv 
TVA) pentru construirea unei săli polivalente 
de 16.000 de locuri + parcare subterană în 
Timișoara, Aleea F.C. Ripensia nr.35-37, 
județul Timiș. 
  
AUTOR: Senator Raoul Trifan, grup 
parlamentar USR 

centrală. Sala va impulsiona dezvoltarea orașului 
pe axele economică, socială și culturală. 
  
Sursă de finanțare: O.G. nr. 25/2001 privind 
înființarea Companiei Naționale de Investiții 
„C.N.I„ – S.A., Anexa 3, Capitolul I, Art.2, lit. 
d) 
 

90.  Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 

Se adaugă suma de 250 mii lei pentru proiectul 
Reabilitare și modernizare Școală gimnazială 
Iugani, com Mircești, Județul Iași 
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
Grupul parlamentart USR 

Școală gimnazială Iugani, com Mircești, Județul 
Iași necesită lucrări de modernizare și 
reabilitare, din cauza degradării –sprijin 
cofinanțare 250 mii lei 
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri 
de capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

91.  Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
 

Se adaugă suma de 250 mii lei pentru proiectul 
înființare grădiniță în comuna Mircești, jud 
Iași. 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
Grupul parlamentart USR 

Având în vedere necesitatea îmbunătățirii 
condițiilor de trai dar și a stimulării creșterii 
demografice din comună este necesară 
înființarea unei grădinițe în comuna Mircești, 
jud Iași - sprijin cofinanțare 250 mii lei 
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri 
de capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284 

92.  Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
 

Se adaugă suma de 450 mii lei pentru 
proiectul: Modernizare drumuri locale în 
comuna Mircești. 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 

Întrucât există drumuri locale din comuna 
Mircești într-o stare avansată de degradare, 
acestea necesită modernizare - sprijin 
Cofinanțare 450 mii lei 
Sursa de finanţare: 
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Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
Grupul parlamentart USR 

Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri 
de capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

93.  Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
, alianiatul 05 

Se adaugă suma de 180 mii lei pentru 
proiectul: Actualizare PUG, Studii Geo, Topo, 
com Mircești, jud Iași 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
Grupul parlamentart USR 

Actualizarea PUG, Studii Geo, Topo com 
Mircești sunt necesare întrucât PUG-ul este 
documentul principal care reglementeaza 
dezvoltarea unei localitati si fara de care 
investitiile, atat publice cat si private, nu pot 
exista, pentru ca orice investitie pentru a fi 
aprobata trebuie sa fie proiectata pe un teren 
reglementat din punct de vedere al functiei 
urbane si modului de construire. 
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri 
de capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

94.  Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
 

Se adaugă suma de 700 mii lei pentru 
proiectul: Amenajare drumuri de interes local 
– 5000 mp trotuare în satele Mircești și Iugani 
Etapa 2 
  
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Pentru îmbunătățirea condițiilor din comună și 
accesibilizarea acestora este necesară 
amenajarea drumurilor de interes local – 5000 
mp trotuare în satele Mircești și Iugani Etapa 2. 
– 700 mii lei 
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri 
de capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

95.  Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 

Se adaugă suma de 800 mii lei pentru proiectul: 
Amenajare spații publice cu secțiuni destinate 
sportului și mișcării în aer liber pentru 

Amenajare spații publice cu secțiuni destinate 
sportului și mișcării în aer liber pentru 
dezvoltarea capacității psihomotorii la copii și 
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ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
 

dezvoltarea capacității psihomotorii la copii și 
prevenirea bolilor cardiovasculare la vârstnici 
în satele Mircești și Iugani. 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

prevenirea bolilor cardiovasculare la vârstnici în 
satele Mircești și Iugani – 800 mii lei 
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

96.  Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
 

Se adaugă suma de 350 mii lei pentru proiectul: 
Modernizare sistemului de apă și canalizare 
prin construirea unui bazin de apă potabilă și 
finalizarea investiției pentru obiectivul Stație de 
pompare a apelor uzate în Mircești. 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Având în vedere vechimea sistemului de apă și 
canalizare, se impune modernizarea sistemului de 
apă și canalizare prin construirea unui bazin de 
apă potabilă și finalizarea investiției pentru 
obiectivul Stație de pompare a apelor uzate în 
Mircești – 350 mii lei 
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

97.  Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
 

Se adaugă suma de 1,5 mil lei pentru proiectul: 
Reabilitare/Construire sediu administratie 
publica locala in comuna Mircesti, judetul Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Investiția este necesară pentru desfășurarea 
activității aparatului administrativ într-un spațiu 
adecvat. 
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

98.  Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 

Se adaugă suma de 250 mii lei pentru proiectul: 
Reabilitare monument Istoric-   Adormirea 

Conservarea patrimoniului cultural este esențial 
întrucât îmbogățește viața fiecărui cetățean, 
reprezintă un motor pentru sectoarele culturale și 
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ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
 

Maicii Domnului din sat Mircesti, com 
Mircești,jud Iași 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

creative și joacă un rol important în crearea și 
consolidarea capitalului social al oricărei 
comunități. 
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

99.  Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
 

Se adaugă suma de 500 mii lei pentru proiectul: 
Construire rigole captare apa pluvială si 
construire puțuri depozitare apă pluvială în satul 
Iugani, com Mircești, jud Iași 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Investiția este necesară întrucât în lipsa acestui 
sistem apele pluviale nu pot fi evacuate 
instantaneu şi pot stagna pe străzi sau sa genereze 
inundatii in zonele din aval. 
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

100. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
 

Se adaugă suma de 150 mii lei pentru 
proiectul: Întreținere/Reabilitare clădire ,,Casa 
Paulinei,,(soția scriitorului V.Alecsandri)-
prima Școală din  com. Mircești(din anul 
1896) 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Conservarea patrimoniului cultural este esențial 
întrucât îmbogățește viața fiecărui cetățean, 
reprezintă un motor pentru sectoarele culturale și 
creative și joacă un rol important în crearea și 
consolidarea capitalului social al oricărei 
comunități. 
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

101. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 

Se adaugă suma de 200 mii lei pentru 
proiectul: 
Extindere rețea Electrică in comuna Mircești 

Investiția este necesară pentru racordarea 
utilizatorilor individuali, astfel încât viitorii 
clienți casnici din localitate să beneficieze în 
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ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 

  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

conformitate cu prevederile legale în vigoare de 
serviciul universal la nivelul de calitate prevăzut 
în standardul de performanță referitor la 
serviciul public de distribuție. 
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri 
de capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

102. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
 

Se adaugă suma de 11 mil lei (cofinanțare) 
pentru proiectul: 
Extindere rețea canalizare in comuna Mircești, 
satele Mircești și Iugani, jud. Iași 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Pe teritoiul comunei Mircești există un sistem 
centralizat de colectare al apelor uzate menajere 
și pluviale în realizare. 
Locuitorii comunei utilizează grupuri sanitare 
simple, uscate ce constituie surse de poluare și 
infectare a pânzei freatice. Pentru evacuarea 
apelor uzate din gospodării este realizat un sistem 
de canalizare stradală, racordată în final la staţiea 
de epurare. 
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri 
de capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

103. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
 

Se adaugă suma de 9 mil lei pentru proiectul: 
Modernizare prin asfaltare strazi in comuna 
Valea Lupului, jud Iasi. 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Necesitate modernizare prin asfaltare strazi din 
cauza starii actuale in comuna Valea Lupului, 
jud Iasi 
  
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri 
de capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 
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104. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
 

Se adaugă suma de 1,5 mil lei pentru proiectul: 
Reabilitare pod comuna Valea Lupului, jud Iasi. 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Podul se află într-o stare de degradare la care se 
adaugă sarcini suplimentare întrucât în zonă sunt 
2 școli noi și podul va fi străbătut atât de 
mijloacele de transport ale CTP cât și de 
microbuzul școlar de 2 ori pe zi. 
  
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

105. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
 

Se adaugă suma de 200 mii lei pentru proiectul: 
Construirea unui Teren de Sport în comuna 
Movileni, jud. Iași. 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Construirea unui Teren de Sport pentru 
desfășurarea de activități sportive în comuna 
Movileni, jud. Iași - 200.000 lei pentru a oferi 
elevilor și locuitorilor șansa la un stil de viață 
sănătos și pentru a reduce decalajele față de 
mediul urban. 
  
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

106. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
 

Se adaugă suma de 150 mii lei pentru Studiu de 
fezabilitate centru educational tehnic in 
Comuna Movileni, Jud. Iasi. 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Educația este unul dintre cele mai importante 
aspecte ale societății noastre și joacă un rol 
crucial în formarea și dezvoltarea indivizilor de 
aceea orice investiție în educație este esențială 
pentru dezvoltarea comunității. 
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
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capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I). 

107. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
 

Se adaugă suma de 400 mii lei pentru proiectul: 
Construirea a patru garduri împrejmuitoare la 
cele patru școli din Comuna Movileni, jud. Iași 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Construirea a patru garduri împrejmuitoare la cele 
patru școli din Comuna Movileni, jud. Iași - 
400.000 lei 
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

108. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
, aliniatul 05 

Se adaugă suma de 100 mii lei pentru proiectul: 
Actualizare PUG, studii Geo, Topo Comuna 
Movileni, jud. Iași- 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Actualizarea PUG, Studii Geo, Topo com. 
Movileni, sunt necesare întrucât PUG-ul este 
documentul principal care reglementeaza 
dezvoltarea unei localitati si fara de care 
investitiile, atat publice cat si private, nu pot 
exista, pentru ca orice investitie pentru a fi 
aprobata trebuie sa fie proiectata pe un teren 
reglementat din punct de vedere al functiei urbane 
si modului de construire. 
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

109. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
,  

Se adaugă suma de 200 mii lei pentru proiectul: 
Finalizare investiție - Construire Dispensar 
Uman Comuna Movileni, jud. Iași 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 

Finalizare investiție - Construire Dispensar Uman 
Comuna Movileni, jud. Iași - 200.000 lei pentru 
că sănătatea este cea mai importantă pentru 
oameni și trebuie finanțată cu prioritate, 
indiferent de cine se află la guvernare. 
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
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Senator Marius Bodea, 
USR 

Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

110. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
, 

Se adaugă suma de 500 mii lei pentru proiectul: 
Finalizare investiție - Modernizare Drumuri 
Locale în Comuna Movileni, jud. Iași 
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Finalizare investiție - Modernizare Drumuri 
Locale în Comuna Movileni, jud. Iași - 500.000 
lei fiindcă această investiție este primordială 
pentru o localitate din cadrul UE, care are nevoie 
de drumuri moderne, ce reduc poluarea și pot 
stimula dezvoltarea comunei 
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

111. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
, 

Se adaugă suma de 150 mii lei pentru 
proiectul: 
Construire Sala de Sport în Localitatea Larga 
Jijia, Comuna Movileni, jud. Iași - SF și 
proiectare 
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, USR 

Construire Sala de Sport în Localitatea Larga 
Jijia, Comuna Movileni, jud. Iași - SF și 
proiectare - 150.000 lei pentru a oferi elevilor și 
locuitorilor șansa la un stil de viață sănătos și 
pentru a reduce decalajele față de mediul urban. 
Investind în educație și în sănătate, investim în 
România. 
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri 
de capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284.  

112. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
, 

Se adaugă suma de 350 mii lei pentru proiectul: 
Parc de joacă în sat Vorovești, comuna 
Miroslava, jud Iași - 350 mii lei 
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 

Parc de joacă în sat Vorovești, comuna 
Miroslava, jud Iași – 350 mii lei pentru a oferi 
copiilor și părinților un spațiu adecvat pentru 
educație recreativă și învățarea prin joacă și 
pentru a reduce decalajele față de mediul urban.  
Sursa de finanţare: 
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Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

113. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
, 

Se adaugă suma de 2,542 mil lei pentru 
proiectul: 
Modernizare-Acoperire șanțuri pluviale cu 
capace carosabile 
pentru trafic greu,în comuna Miroslava, jud. 
Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Necesitate modernizare-Acoperire șanțuri 
pluviale cu capace carosabile pentru trafic greu, 
în comuna Miroslava, jud. Iași 
  
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

114. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
, 

Se adaugă suma de 12,5 mil lei pentru proiectul: 
Modernizare prin asfaltare strazi în comuna 
Miroslava, jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Această investiție este primordială pentru o 
localitate din cadrul UE, care are nevoie de 
drumuri moderne, ce reduc poluarea și pot 
stimula dezvoltarea comunei. 
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

115. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
, 

Se adaugă suma de 150 mii lei pentru proiectul: 
Dotarea claselor Școlii gimnaziale “ Colonel 
Constantin Langa” din comuna Miroslava, 
județul Iasi cu table smart și proiectoare 
  
Autorii amendamentului: 

Educația este unul dintre cele mai importante 
aspecte ale societății noastre și joacă un rol 
crucial în formarea și dezvoltarea indivizilor de 
aceea orice investiție în educație este esențială 
pentru dezvoltarea comunității. 
Sursa de finanţare: 
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Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

116. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
, 

Se adaugă suma de 3,1 mil lei pentru proiectul: 
Înființare Centru Medical de Permanență în 
comuna Miroslava, județul Iasi. 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

În vederea asigurării continuității asistenței 
medicale primare a cetățenilor comunei 
Miroslava, în mod gratuit, cu funcționare în regim 
de gardă 
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

117. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
, 

Se adaugă suma de 20,5 mil lei pentru proiectul: 
Modernizare și extindere campus școlar, teren 
de sport cu pistă de alergare și gradene, clădiri 
noi pentru laboratoare a Liceului Tehnologic 
Agricol “Mihail Kogalniceanu” din comuna 
Miroslava, județul Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Educația este unul dintre cele mai importante 
aspecte ale societății noastre și joacă un rol 
crucial în formarea și dezvoltarea indivizilor de 
aceea orice investiție în educație este esențială 
pentru dezvoltarea comunității. 
  
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

118. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
, 

Se adaugă suma de 2,5 mil lei pentru proiectul: 
Execuție sala de sport pentru Școala Gimnazială 
“Colonel Constatin Langa” din comuna 
Miroslava, județul Iasi 
  
Autorii amendamentului: 

Investiția este necesară pentru a oferi elevilor și 
locuitorilor șansa la un stil de viață sănătos și 
pentru a reduce decalajele față de mediul urban. 
  
Sursa de finanţare: 
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Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

119. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
, 

Se adaugă suma de 1,5 mil lei pentru proiectul: 
Modernizare și Extindere Padoc Câini fără 
Stăpân din sat Balciu, comuna Miroslava, 
județul Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Investiția este necesară întrucât spațiul actual nu 
este suficient pentru adăpostirea câinilor fără 
stăpân și condițiile oferite trebuie să fie la 
standarde europene. 
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

120. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
, 

Se adaugă suma de 3,6 mil lei pentru proiectul: 
Supraînălțarea trecerilor de pietoni în dreptul 
unităților de învățământ de pe raza comunei 
Miroslava,jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Siguranța pietonilor trebuie să fie o prioritate, în 
special în apropierea unităților de învâțământ. 
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

121. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 250 mii lei confinantare 
consolidare  si dotare Camin Cultural, sat 
Poieni, comuna Schitu Duca, jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 

Investiția este necesară întrucât căminul este într-
o stare degradată și este necesară reabilitarea 
acestuia și dotarea pentru a putea fi utilizat în 
parametri 
  
Sursa de finanțare: 
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Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

122. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 250 mii lei pentru 
reabilitare, consolidare si dotare Camin 
Cultural, sat Pocreaca, comuna Schitu Duca, 
jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Investiția este necesară întrucât căminul este într-
o stare degradată și este necesară reabilitarea 
acestuia și dotarea pentru a putea fi utilizat în 
parametri 
  
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

123. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 100 mii lei pentru 
reabilitare, si modernizare Scoala Gimnaziala 
Poieni, comuna Schitu Duca, jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Scopul proiectului este modernizarea 
infrastructurii existente pentru îmbunătățirea 
condițiilor din unitatea de învățământ, în vederea 
creșterii performanțelor elevilor și a reducerii 
abandonului școlar. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

124. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 50 mii lei pentru reabilitare, 
si modernizare Scoala Gimnaziala Schitu Duca, 
comuna Schitu Duca, jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 

Scopul proiectului este modernizarea 
infrastructurii existente pentru îmbunătățirea 
condițiilor din unitatea de învățământ, în vederea 
creșterii performanțelor elevilor și a reducerii 
abandonului școlar. 
Sursa de finanțare: 
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Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

125. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 50 mii lei pentru reabilitare, 
si modernizare Scoala Gimnaziala Satu Nou, 
comuna Schitu Duca, jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Pentru o mai bună desfășurare a cursurilor școlare 
dar și pentru siguranța elevilor și a personalului 
didactic. 
  
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

126. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 50 mii lei pentru reabilitare, 
si modernizare Scoala Gimnaziala Slobozia, 
comuna Schitu Duca, jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Pentru o mai bună desfășurare a cursurilor școlare 
dar și pentru siguranța elevilor și a personalului 
didactic. 
  
  
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

127. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 50 mii lei pentru reabilitare, 
si modernizare Scoala Gimnaziala Poiana, 
comuna Schitu Duca, jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 

Pentru o mai bună desfășurare a cursurilor școlare 
dar și pentru siguranța elevilor și a personalului 
didactic. 
  
  
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
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Senator Marius Bodea, 
USR 

Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

128. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 200 mii lei reabilitare si 
modernizare grupuri sanitare Liceul Teoretic 
Lascar Rosetti Raducaneni, comuna 
Raducaneni, jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Pentru o mai bună desfășurare a cursurilor școlare 
dar și pentru siguranța elevilor și a personalului 
didactic. 
  
 Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

129. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 1,5 mil lei Infiintare centru 
de permanenta in comuna Raducaneni, jud. Iasi 
  
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

În vederea asigurării continuității asistenței 
medicale primare a cetățenilor comunei 
Răducăneni, în mod gratuit, cu funcționare în 
regim de gardă. 
  
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

130. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 75 mii lei pentru intocmirea 
documentatiei tehnice DALI (plan topo + studiu 
geotehnic + audit energetic si expertiza tehnica) 
pentru schimbarea destinatiei corpului Scoala 
Horodistea din satul Horodistea, comuna 
Cotnari, jud. Iasi in centru social destinat 
persoanelor varstnice 
  
Autorii amendamentului: 

Este necesară intervenția autorităților 
administrației publice locale pentru a asigura 
servicii sociale vârstnicilor în vederea depășirii 
situațiilor de dificultate, prevenirii șimcombaterii 
riscului de excluziune socială, promovării 
incluziunii sociale și creșterii calității vieții 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
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Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

131. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 75 mii lei pentru amenajare 
si dotare parc de joaca in satul Zbereni, comuna 
Cotnari, jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Pentru a oferi copiilor și părinților un spațiu 
adecvat pentru educație recreativă și învățarea 
prin joacă. Jocul liber în exterior aduce multe 
avantaje dezvoltând latura autonomă a copiilor și 
având numeroase beneficii atât pentru 
dezvoltarea mentală a copiilor cât și cea fizică.   
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

132. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 75 mii lei pentru amenajare 
si dotare parc de joaca in satul Cirjoaia, comuna 
Cotnari, jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Pentru a oferi copiilor și părinților un spațiu 
adecvat pentru educație recreativă și învățarea 
prin joacă. Jocul liber în exterior aduce multe 
avantaje dezvoltând latura autonomă a copiilor și 
având numeroase beneficii atât pentru 
dezvoltarea mentală a copiilor cât și cea fizică.  
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

133. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 

Se adaugă suma de 75 mii lei pentru amenajare 
si dotare parc de joaca in satul Hodora, comuna 
Cotnari, jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 

Pentru a oferi copiilor și părinților un spațiu 
adecvat pentru educație recreativă și învățarea 
prin joacă. Jocul liber în exterior aduce multe 
avantaje dezvoltând latura autonomă a copiilor și 
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  Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

având numeroase beneficii atât pentru 
dezvoltarea mentală a copiilor cât și cea fizică.  
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

134. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 100 mii lei pentru amenajare 
si dotare parc de joaca in satul Ciocarlesti, 
comuna Scanteia, jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Pentru a oferi copiilor și părinților un spațiu 
adecvat pentru educație recreativă și învățarea 
prin joacă. Jocul liber în exterior aduce multe 
avantaje dezvoltând latura autonomă a copiilor și 
având numeroase beneficii atât pentru 
dezvoltarea mentală a copiilor cât și cea fizică.  
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

135. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 3 mil lei pentru constructie 
si dotare cresa, sat Scanteia, comuna Scanteia, 
jud. Iasi 
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Având în vedere necesitatea îmbunătățirii 
condițiilor de trai dar și a stimulării creșterii 
demografice din comună este necesară înființarea 
unei creșe. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

136. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 

Se adaugă suma de 4 mil lei pentru dezvoltare 
infrastructura apa si apa uzata, comuna 
Scanteia, jud. Iasi 
  

Investiția este necesară întrucât în lipsa acestui 
sistem apele pluviale și apa uzata nu pot fi 
evacuate instantaneu şi pot stagna pe străzi sau sa 
genereze inundatii in zonele din aval. 
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ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

  
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

137. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de de 1 mil lei pentru renovare 
si extindere dispensar comunal, comuna 
Scanteia, jud Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Sănătatea este cea mai importantă pentru oameni 
și trebuie finanțată cu prioritate și actele medicale 
trebuie să se desfășoare în condiții optime. 
  
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

138. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 500 mii lei pentru înființare 
trotuar, sat Ciocarlesti, comuna Scanteia, jud 
Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Pentru a spori siguranța participanților la trafic. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

139. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 200 mii lei pentru Studiu de 
fezabilitate centru educational in Comuna 
Scanteia, Jud. Iasi. 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 

Educația este unul dintre cele mai importante 
aspecte ale societății noastre și joacă un rol 
crucial în formarea și dezvoltarea indivizilor de 
aceea orice investiție în educație este esențială 
pentru dezvoltarea comunității. 
Sursa de finanțare: 
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Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 
  

Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

140. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 10 mii lei pentru Reabilitare 
si consolidare Dispensar medical, sat Cuza 
Voda si sat Bicu, comuna Ipatele, jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Motivatie: Sănătatea este cea mai importantă 
pentru oameni și trebuie finanțată cu prioritate și 
actele medicale trebuie să se desfășoare în 
condiții optime. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

141. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 200 mii lei pentru achizitia 
de microbuz scolar, 16+1 locuri pentru 
transportul elevilor de la Scoala Cuza Voda la 
Scoala cu clasele I-VIII Ipatele, sat Cuza Voda, 
comuna Ipatele, jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Scopul proiectului este modernizarea 
infrastructurii existente pentru a facilita 
deplasarea către unitățile de învățământ, 
contribuind la creșterea performanțelor elevilor și 
reducerea abandonului școlar. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

142. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 10 mii lei pentru constructia 
unui teren de sport pentru tinerii din comuna 
Ipatele, jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 

Investiția este necesară pentru a oferi elevilor și 
locuitorilor șansa la un stil de viață sănătos și 
pentru a reduce decalajele față de mediul urban. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
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Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

143. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 10 mii lei pentru reabilitare 
si consolidare Monumentul eroilor din cele 
doua razboaie mondiale, sat Cuza Voda, 
comuna Ipatele, jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Conservarea patrimoniului cultural este esențial 
întrucât îmbogățește viața fiecărui cetățean, 
reprezintă un motor pentru sectoarele culturale și 
creative și joacă un rol important în crearea și 
consolidarea capitalului social al oricărei 
comunități. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

144. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 200 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii din satul Cuza Voda, 
comuna Ipatele, jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Motivatie: Biserica satului este un punct social si 
cultural pentru membrii comunitatii Cuza Voda si 
necesita reabilitarea cladirii. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

145. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 10 mii lei pentru amenajarea 
unui muzeu satesc ,,Casa Bunicilor'', comuna 
Ipatele, jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 

Motivatie: in comuna Ipatele traditia este 
respectata de toti membrii comunitatii respective 
care au multe de oferit si turistilor ce viziteaza 
zona, astfel ca acestia si-au propus amenajarea 
unui muzeu satesc pentru a prezenta valorile lor 
sociale si culturale. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
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USR Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

146. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 2,65 mil lei pentru 
construire pod, cartier Chihan, sat Lunca 
Cetatuii, comuna Ciurea, jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Motivatie: este necesar pentru a finaliza lucrarile 
de infrastrucutra in cartierul Chihan. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

147. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 1 mil lei pentru finalizare 
investitie- canalizare in cartierul Tineretului, 
cartierul Astoria, cartierul Editurii, comuna 
Ciurea, jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Motivatie: pentru a spori confortul locuitorilor 
comunei ce momentan nu dispun de canalizare, 
sistem ce reprezinta o normalitate pentru o 
societate a timpurilor noastre. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

148. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 50 mii lei pentru realizare 
canalizare cartier Chihan, comuna Ciurea, jud. 
Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Motivatie: pentru a spori confortul locuitorilor 
comunei ce momentan nu dispun de canalizare, 
sistem ce reprezinta o normalitate pentru o 
societate a timpurilor noastre. 
  
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
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capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

149. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 345 mii lei pentru amenajare 
dispensar medical, sat Ciurea, comuna Ciurea, 
jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Motivatie: comunitatea fiind redusa ca numar nu 
dispune de acces la servicii medicale, astfel este 
necesar si pentru urgente minore un dispensar 
medical. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

150. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 800 mii lei pentru asfaltare 
DC29- str. Pinului, sat Lunca Cetatuii- sat 
Hlincea, comuna Ciurea, jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Motivatie: este o zona ce nu a mai modernizata 
in ultimii ani si necesita interventii pentru a o 
aduce in conformitate cu cerintele societatii 
actuale. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

151. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 500 mii lei pentru amenajare 
platforma pentru resturi vegetale, sat Lunca 
Cetatuii, comuna Ciurea, jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

De cele mai multe ori, resturile vegetale sunt 
aruncate la rampa de gunoi sau arse. Aceste 
procedee sunt poluante pentru mediul 
inconjurator, acestea elibereaza dioxid de carbon, 
polueaza aerul, solul si panza de apa freatica. Se 
recomanda, compostarea materiei asigurandu-se 
astfel, o reciclare integrala cu rezultate benefice 
pentru mediu si oameni. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
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capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

152. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 2,5 mil lei pentru Construire 
creșă, sat Hlincea, comuna Ciurea, jud Iași 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Motivatie: in comunitate o problema este 
reprezentata de natalitatea redusa, astfel ca pare 
necesar a asigura membrii acesteia de conditii 
normale pentru cresterea si dezvoltarea unui 
copil. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

153. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 700 mii lei pentru asfaltare 
strada Miriștei, Sat Piciorul Lupului, comuna 
Ciurea 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Motivatie: este o zona ce nu a mai modernizata 
in ultimii ani si necesita interventii pentru a o 
aduce in conformitate cu cerintele societatii 
actuale. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

154. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 2,5 mil lei pentru asfaltare 
drum comunal DC 13 Cârlig-Cuza Vodă, 
comuna Popricani, jud Iași, 3,5 km 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Această investiție este primordială pentru o 
localitate din cadrul UE, care are nevoie de 
drumuri moderne, ce reduc poluarea și pot 
stimula dezvoltarea comunei. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 
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155. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 100 mii lei pentru 
amenajarea unui muzeu al satului, comuna 
Ceplenita, jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Conservarea patrimoniului cultural este esențial 
întrucât îmbogățește viața fiecărui cetățean, 
reprezintă un motor pentru sectoarele culturale și 
creative și joacă un rol important în crearea și 
consolidarea capitalului social al oricărei 
comunități. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

156. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 9 mil lei pentru Construirea 
unui bazin de înot în Pașcani, jud Iași 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Înotul este unul dintre puținele sporturi ce pot fi 
practicate la orice vârstă, indiferent de condiția 
fizică și are o multitudine de beneficii pentru 
sănătatea fizică și mentală. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

157. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 340 mil lei pentru demarare 
executie lucrari de construire a unei sali de sport 
cu 10.000 locuri, spatii de parcare si spatii cu 
specific comercial si alte functiuni, Mun. Iasi, 
jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Având în vedere starea actuală a sălii polivalente 
din mun. Iași este necesară construirea unei săli 
polivalente la standarde europene pentru 
organizarea de competiții sportive și evenimente 
diverse, împreună cu săli multifuncționale, spații 
comerciale, vestiare, sală adiacentă de 
antrenament și locuri de parcare. 
  
 Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
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capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

158. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 16 mil lei pentru demarare 
executie lucrare de amenajare arhitecturala raul 
Bahlui prin construirea a patru debarcadere, trei 
poduri pietonale, sapte platforme belvedere, 
piste de alergat, locuri de stat insotite de 
pergole, zona iluminata arhitectural pe intreg 
perimetrul, iar alimentarea cu energie electrica 
se va face cu o microhidrocentrala; Mun. Iasi, 
jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Urbanismul pentru oameni este un concept 
modern care pune cetatenii pe primul loc si care 
raspunde cerintelor si asteptarilor acestora 
privind optiunile de petrecere ale timpului liber. 
Toate metropelele importante europene au 
amenajat albiile raurilor astfel incat sa ofere spatii 
de relaxare, activitati sportive si de familie pentru 
rezidenti si turisti. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

159. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 6 mil lei pentru proiectare si 
amenajare a 15 km de pista de biciclete, Mun. 
Iasi, jud. Iasi 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Ciclismul reprezintă alternativa de asigurare a 
unei mobilități urbane prioritare, modernă, 
ecologică și sănătoasă, imediat după mersul pe jos 
(pietonal). Mersul cu bicicleta este totodată și o 
componenta foarte apreciată a mobilității și în 
relația cu zona periurbană, ieftină, facilă și 
atractivă, dar doar cu condiția asigurării nevoilor 
minime obligatorii de siguranță și prioritate. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 
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160. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 172 mil lei pentru 
construcție stadion Mun. Iași, jud. Iași 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Actualul stadion din Iași a fost deschis în anul 
1960 și are o capacitate de doar 11.500 de locuri 
și nu mai corespunde cerințelor actuale. Iași este 
al doilea oraș ca mărime din România după 
populație, dar și orașul cu cea mai rapidă creștere 
din țară și în ultimii ani a devenit un important pol 
de afaceri și cultural. De asemenea, este un 
important centru universitar. Aceste aspecte ar 
trebui să se reflecte și în facilitățile acestuia, iar 
construirea unui nou stadion este o necesitate. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

161. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 1 mil lei pentru proiectul  
„Extindere rețea hidranți stradali în Municipiul 
Iași, jud. Iași” 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Deși au mai fost făcute modernizări la rețeaua 
existentă, nu au fost realizate niciodată rețele noi. 
Orașul merge pe soluția de rezerve de incendiu 
independente dar nu aceasta nu este o soluție 
ideală pe termen lung. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

162. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 3 mil lei pentru înființare 
trotuar și hidraulică DJ280E / Valea Rediului, 
județul Iași 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 

Înființare trotuar și hidraulică DJ280E / Valea 
Rediului, județul Iași 
  
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
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Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

163. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 

Se adaugă suma de 700 mii lei pentru amenajare 
Parc de joacă pentru copii (esplanada DJ280E) 
în comuna Rediu, 
Județul Iași. 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Pentru a oferi copiilor și părinților un spațiu 
adecvat pentru educație recreativă și învățarea 
prin joacă. Jocul liber în exterior aduce multe 
avantaje dezvoltând latura autonomă a copiilor și 
având numeroase beneficii atât pentru 
dezvoltarea mentală a copiilor cât și cea fizică.  
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

164. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 800 mii lei pentru reabilitare 
drumuri comunale, comuna Rediu, județul Iași 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Această investiție este primordială pentru o 
localitate din cadrul UE, care are nevoie de 
drumuri moderne, ce reduc poluarea și pot 
stimula dezvoltarea comunei. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

165. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 650 mii lei pentru creare 
acces auto, pietonal, ziduri de sprijin și 
amenajare Școala 
Gimnazială Rediu, Județul Iași 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 

Corp nou, respectiv pentru execuția unui trotuar 
și a unei rigole pe marginea drumului județean, a 
unui acces auto, a trotuarelor și sistematizărilor 
exterioare, precum și a unui loc de joacă pentru 
copiii de la grădinița Rediu 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
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Senator Marius Bodea, 
USR 

capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

166. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 400 mii lei pentru amenajare 
trotuare și curte interioară Școala Gimnazială 
Rediu, 
Județul Iași. 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Amenajarea unei parcări, a împrejmuirii, a 
trotuarelor pentru acces precum și sistematizarea 
spațiilor perimetrale instituției de învățământ. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

167. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 400 mii lei pentru înființare 
agro-piață alimentară în comuna Rediu, județul 
Iași 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Pentru susținerea economiei locale și a micilor 
întreprinzători ce comercializează produse agro-
alimentare. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

168. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 600 mii lei pentru proiectul: 
Amenajare spații publice cu secțiuni destinate 
sportului și mișcării în aer liber pentru 
dezvoltarea capacității psihomotorii la copii și 
prevenirea bolilor cardiovasculare la vârstnici 
în satele Aroneanu și Dorobanț, UAT 
Aroneanu. Județul Iași. 
  
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 

Amenajare spații publice cu secțiuni destinate 
sportului și mișcării în aer liber pentru 
dezvoltarea capacității psihomotorii la copii și 
prevenirea bolilor cardiovasculare la vârstnici în 
satele Aroneanu și Dorobanț, UAT Aroneanu, 
județul Iași – 600 mii lei. 
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
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Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

169. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
, 

Se adaugă suma de 750 mii lei pentru proiectul: 
Finalizare investiție - Modernizare Drumuri 
Locale în Comuna Aroneanu, județul Iași 
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Finalizare investiție - Modernizare Drumuri 
Locale în Comuna Aroneanu, județul Iași - 
750.000 lei 
Având în vedere că proiectul stagnează de 2,5 ani 
din lipsă de fonduri și de asemenea, s-a aprobat și 
un credit bancar în acest sens. 
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

170. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 7500 mii lei pentru 
reabilitare drum județean la standardele legale, 
înființare trotuar și iluminat public DJ282G / 
comuna Aroneanu, sat Aroneanu, județul Iași 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Este necesară reabilitarea acestui drum pentru a 
asigura siguranța participanților la trafic. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

171. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 350 mii lei pentru înființare 
piață agro-alimentară, comuna Aroneanu, 
județul Iași. 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 

Pentru susținerea economiei locale și a micilor 
întreprinzători ce comercializează produse agro-
alimentare. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
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Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

172. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 200 mii lei pentru proiectare 
și amenajare  trotuare în satele Manzatesti și 
Coada Stâncii din Comuna Ungheni Județul Iași 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Pentru îmbunătățirea condițiilor din comună și 
accesibilizarea cat mai usoare pentru locuitorii 
satelor Manzatesti și Coada Stâncii din Comuna 
Ungheni Județul Iași este necesară amenajarea 
de trotuare. 
 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

173. Anexa nr. 3/15/01 - Capitolul 5001/ 
Grupa 51/  TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
II. Credite bugetare 
  

Se adaugă suma de 100 mii lei pentru 
amenajarea unui loc de joaca pentru copiii din 
satul Coada Stâncii din Comuna Ungheni 
Județul Iași 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat Monica Berescu, 
Deputat Filip Havârneanu 
Senator Cristi Berea, 
Senator Marius Bodea, 
USR 

Pentru a oferi copiilor și părinților un spațiu 
adecvat pentru educație recreativă și învățarea 
prin joacă. Jocul liber în exterior aduce multe 
avantaje dezvoltând latura autonomă a copiilor și 
având numeroase beneficii atât pentru 
dezvoltarea mentală a copiilor cât și cea fizică.  
  
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

174. Anexa 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
  
Capitolul 5001/Grupa 51/Art 01/Alin 01 
Transferuri către instituții publice 

Se suplimentează creditele bugetare cu 
9.384,28 mii lei pentru proiectul „Modernizarea 
infrastructurii rutiere în satele Hangu și 
Chirițeni, comuna Hangu, judetul Neamt” 
Autor: Iulian Bulai, USR 

 

Proiectul prevede modernizarea a 6,4 km de 
drumuri din cele doua sate ale comunei Hangu. A 
fost depus spre finanțare în programul „Anghel 
Saligny”, dar nu a primit finanțarea necesară. 
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 Sursa de finanțare: Se diminuează corespunzător 
creditele bugetare aferente Capitolului „Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică”, Titlul 51, 
„Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice”, art. 2, „Transferuri de capital”, alin. 38‚ 
„Programul Național de Dezvoltare Locală 
(Etapa I)”, cod 1284. 
  

175. Anexa 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
  
Capitolul 5001/Grupa 51/Art 01/Alin 01 
Transferuri către instituții publice 
 

Se suplimentează creditele bugetare cu 448,5 
mii lei pentru proiectul „Construire cămin 
cultural în comuna Pâncești, sat Pâncești, 
județul Neamț” 
Autor: Iulian Bulai, USR 

 

Proiectul este depus spre finanțare la Compania 
Națională de Investiții, dar fără un răspuns 
favorabil până în prezent. Cetățenii din comuna 
Pâncești nu beneficiază de un spațiu în care să 
poată fi organizate evenimente culturale locale. 
  
Sursa de finanțare: Se diminuează corespunzător 
creditele bugetare aferente Capitolului „Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică”, Titlul 51, 
„Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice”, art. 2, „Transferuri de capital”, alin. 38‚ 
„Programul Național de Dezvoltare Locală 
(Etapa I)”, cod 1284. 
 

176. Anexa 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
  
Capitolul 5001/Grupa 51/Art 01/Alin 01 
Transferuri către instituții publice 
 

Se suplimentează creditele bugetare cu 
10.798,77 mii lei pentru proiectul „Modernizare 
infrastructură rutieră de interes local. Comuna 
Botești, jud. Neamț”. 
Autor: Iulian Bulai, USR 

Acest proiect presupune modernizarea a două 
drumuri care deservesc mulți locuitori ai satului 
Barticesti, comuna Botești 

  
Sursa de finanțare: Se diminuează corespunzător 
creditele bugetare aferente Capitolului „Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică”, Titlul 51, 
„Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice”, art. 2, „Transferuri de capital”, alin. 38‚ 
„Programul Național de Dezvoltare Locală 
(Etapa I)”, cod 1284. 
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177. Anexa 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
  
Capitolul 5001/Grupa 51/Art 01/Alin 01 
Transferuri către instituții publice 
 

Se suplimentează creditele bugetare cu 2.000 
mii lei pentru proiectul „Amenajare zonă 
pietonală + pistă pentru bicicliști DN 15 între 
Piatra Neamț și Vaduri, comuna Alexandru cel 
Bun”, județul Neamț. 
  
Autor: Iulian Bulai, USR 

DN 15 traversează comuna Alexandru cel Bun și, 
de-a lungul lui, nu sunt oferite suficiente condiții 
de circulație pentru pietoni, motiv pentru care este 
necesară implementarea unui proiect care să 
asigure condiții de acces și de siguranță pentru 
cetățenii comunei. 
  
Sursa de finanțare: Se diminuează corespunzător 
creditele bugetare aferente Capitolului „Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică”, Titlul 51, 
„Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice”, art. 2, „Transferuri de capital”, alin. 38‚ 
„Programul Național de Dezvoltare Locală 
(Etapa I)”, cod 1284. 
 

178. Anexa 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
  
Capitolul 5001/Grupa 51/Art 01/Alin 01 
Transferuri către instituții publice 
 

Se suplimentează creditele bugetare cu 5.000 
mii lei pentru instalarea și mentenanța unui pod 
temporar peste Siret în localitatea Luțca, 
comuna Sagna, județul Neamț. 
Autor: Iulian Bulai, USR 

 

În vara acestui an, s-a prăbușit Podul peste Siret 
din localitatea nemțeană Luțca, la scurt timp după 
ce a fost dat în folosință după modernizare. După 
doi ani folosit trasee alternative mai lungi, mii de 
cetățeni din localitățile din apropiere sunt nevoiți 
să înconjoare din nou traseul obișnuit pentru că 
autoritățile locale și naționale nu au reușit să 
găsească o soluție, fie ea și temporară. Instalarea 
unui pod provizoriu până la construirea unui pod 
nou ar fi fost folositoare pentru cetățenii din 
comunele din apropiere. 
  
Sursa de finanțare: Se diminuează corespunzător 
creditele bugetare aferente Capitolului „Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică”, Titlul 51, 
„Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice”, art. 2, „Transferuri de capital”, alin. 38‚ 
„Programul Național de Dezvoltare Locală 
(Etapa I)”, cod 1284. 
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179. Anexa 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
  
Capitolul 5001/Grupa 51/Art 01/Alin 01 
Transferuri către instituții publice 
 

Se suplimentează creditele bugetare cu 147.000 
mii lei pentru proiectul „Captare de apă și 
înlocuire conducte apă în Municipiul Roman, 
județul Neamț”. 
Autor: Iulian Bulai, USR 

  

Rețeaua de apă – canal din municipiul Roman 
este veche și fără investiții consistente de la 
înființare, motiv pentru care avariile și 
întreruperea furnizării de apă sunt evenimente 
frecvente în Municipiul Roman. 
Sursa de finanțare: Se diminuează corespunzător 
creditele bugetare aferente Capitolului „Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică”, Titlul 51, 
„Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice”, art. 2, „Transferuri de capital”, alin. 38‚ 
„Programul Național de Dezvoltare Locală 
(Etapa I)”, cod 1284. 
 

180. Anexa 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
  
Capitolul 5001/Grupa 51/Art 01/Alin 01 
Transferuri către instituții publice 
 

Se suplimentează cu 13.000 mii lei credite 
bugetare pentru proiectul „Modernizarea 
infrastructurii rutiere in comuna Sabaoani, Jud. 
Neamt” 
Autor: Bulai Iulian, USR 

Primaria comunei Sabaoani are in execuție in 
acest moment 4,7 km de canalizare, urmând ca 
prin Anghel Saligny sa se execute încă 7,3 km. 
Aceste străzi sunt prinse in acest proiect. Este 
elaborat proiectul tehnic. 
Sursa de finanțare: Se diminuează corespunzător 
creditele bugetare aferente Capitolului „Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică”, Titlul 51, 
„Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice”, art. 2, „Transferuri de capital”, alin. 38‚ 
„Programul Național de Dezvoltare Locală 
(Etapa I)”, cod 1284. 
 

181. Anexa 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
  
Capitolul 5001/Grupa 51/Art 01/Alin 01 
Transferuri către instituții publice 
 

Se suplimentează credite bugetare cu 1.200 mii 
lei pentru proiectul „Amenajare parcări si covor 
asfaltic pe str. Progresului, comuna Săbăoani, 
județul Neamț” 
  
Autor: Bulai Iulian, USR 

Covorul asfaltic si parcările sunt necesare pe str. 
Progresului întrucât este zona centrala, aceasta 
fiind foarte aglomerata. Pentru reducerea riscului 
de producere a accidentelor si pentru crearea 
infrastructurii pietonale solicitam aceasta 
investiție. Exista deja proiect tehnic. 
Sursa de finanțare: Se diminuează corespunzător 
creditele bugetare aferente Capitolului „Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică”, Titlul 51, 
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„Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice”, art. 2, „Transferuri de capital”, alin. 38‚ 
„Programul Național de Dezvoltare Locală 
(Etapa I)”, cod 1284. 
 

182. Anexa 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
  
Capitolul 5001/Grupa 51/Art 01/Alin 01 
Transferuri către instituții publice 
 

Se suplimentează credite bugetare cu 9.000 mii 
lei pentru proiectul „Construire trotuare si piste 
ciclabile in comuna Sabaoani, strada 
Orizontului” 
  
Autor: Bulai Iulian, USR 

Str. Orizontului traversează satul Sabaoani de la 
Nord la Sud, este strada principala si cea mai 
aglomerata. Pe acesta strada sunt instituții publice 
si spații comerciale. Pe acest proiect există 
finanțare prin anexa 7 (1000 mii lei, din care s-au 
cheltuit aproximativ 300 mii lei). Există deja și 
proiect tehnic. 
Sursa de finanțare: Se diminuează corespunzător 
creditele bugetare aferente Capitolului „Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică”, Titlul 51, 
„Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice”, art. 2, „Transferuri de capital”, alin. 38‚ 
„Programul Național de Dezvoltare Locală 
(Etapa I)”, cod 1284. 
  

183. Anexa 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
  
Capitolul 5001/Grupa 51/Art 01/Alin 01 
Transferuri către instituții publice 

Se suplimentează credite bugetare cu suma de 
1.000 mii lei pentur proiectul „Construcție 
grădiniță cu program prelungit în satul Ion 
Creangă, comuna Ion Creangă, județul Neamț” 
  
Autor: Iulian Bulai, USR 

Școala Gimnazială Ion Creangă este în curs de 
autorizare ARACIP pentru grădiniță cu program 
prelungit, deoarece se dorește stoparea migrației 
elevilor către grădinițele cu program prelungit 
către oraș. De asemenea, în prezent, grădinița 
funcționează într-un spațiu necorepsunzător, 
respectiv fostul sediu al primăriei, ca soluție 
provizorie până la identificarea fondurilor 
necesare construirii unei noi clădiri. 
Sursa de finanțare: Se diminuează corespunzător 
creditele bugetare aferente Capitolului „Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică”, Titlul 51, 
„Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice”, art. 2, „Transferuri de capital”, alin. 38‚ 
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„Programul Național de Dezvoltare Locală 
(Etapa I)”, cod 1284. 
 

184. Anexa 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
  
Capitolul 5001/Grupa 51/Art 01/Alin 01 
Transferuri către instituții publice 
  
 

Se suplimentează credite bugetare cu 4.900 mii 
lei pentru proiectul "Modernizare rețea stradală 
și pod peste râul Bicaz" în orașul Bicaz, judetul 
Neamț 
Autor: Iulian Bulai, USR 

Administrația locală dispune de cea mai mare 
parte din suma totală destinată proiectului, 
această sumă de 4,9 milioane lei asigurându-le și 
finalizarea investiției. Realizarea acestui proiect 
le-ar permite să devieze din zona centrală a 
orașului tot traficul greu de pe relația combinatul 
Heidelberg Cement și DN 12C. 
Sursa de finanțare: Se diminuează corespunzător 
creditele bugetare aferente Capitolului „Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică”, Titlul 51, 
„Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice”, art. 2, „Transferuri de capital”, alin. 38‚ 
„Programul Național de Dezvoltare Locală 
(Etapa I)”, cod 1284. 
 

185. Anexa 3/27 
Capitolul 5001 – Cheltuieli – buget de 
stat 
Titlul 51 
Articolul 01 
Alineatul 01 
”Transferuri către instituții publice” 
 

Studiu preliminar și elaborare studiu de 
fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție 
și D.T.A.C. pentru Muzeul Multietnic din 
Dobrogea, la Techirghiol 
  
1.300 mii lei 
  
  
  
Autori: Remus Negoi, Stelian Ion - Grupurile 
parlamentare USR 

Studiu preliminar și elaborare studiu de 
fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție 
și D.T.A.C. pentru Muzeul Multietnic din 
Dobrogea, la Techirghiol 
Acest proiect pune în valoare moștenirea 
culturală a tuturor minorităților de pe teritoriul 
Dobrogei. Având în vedere că în județul 
Constanța, în general, și în UAT Techirghiol, în 
special, există un număr important de 
reprezentanți ai acestor minorități, considerăm că 
e oportună nu numai înființarea acestui muzeu, ci 
și amplasarea acestui muzeu pe raza localității. 
  
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației (anexa nr. 3/28) la capitolul 
‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 
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51 ‘Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284, cu suma de 1.300 mii 
lei. 

186. Anexa 3/27 
Capitolul 5001 – Cheltuieli – buget de 
stat 
Titlul 51 
Articolul 01 
Alineatul 01 
”Transferuri către instituții publice” 

Studiu preliminar și elaborare studiu de 
fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție 
și D.T.A.C. pentru construire Teatru 
Național în municipiul Constanța. 
  
1.000 mii lei 
  
Autori: Remus Negoi, Stelian Ion - Grupurile 
parlamentare USR 

Studiu preliminar și elaborare studiu de 
fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție 
și D.T.A.C. pentru construire Teatru Național 
în municipiul Constanța Dezvoltarea 
infrastructurii culturale a municipiului Constanța 
prin construirea unei noi clădiri în care să își 
desfășoare activitatea un teatru național, este un 
deziderat major. 
Actuala clădire a Teatrului de Stat, care se află în 
reabilitare, va putea, ulterior, să găzduiască un 
teatru de revistă. 
  
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației (anexa nr. 3/28) la capitolul 
‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 
51 ‘Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284, cu suma de 1.000 mii 
lei. 

187.  
Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se propune suplimentarea cu 80.000 mii lei a 
creditelor bugetare pentru lucrări de asfaltare a 
cartierelor Podeni-Munteni din UAT Bârlad, 
jud. Vaslui 
  
Autor: Botez Mihai Cătălin, Deputat USR 
Grupul Parlamentar USR 

Acestea sunt cartiere vechi de case ale orașului, 
dar care au fost lăsate la urmă cu utilitățile de 
secol XX. În ultima perioadă s-au efectuat lucrări 
pentru canalizare și apă curent, dar acum sunt 
urgente lucrările pentru asfaltare. 
  
Sursa de finanțare: Capitolul ‚Locuințe, Servicii 
și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, Articol 2 
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‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ Programul 
Național de Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284. 
 

188. Anexa nr. 3 / 15 / 01 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice Si 
Administrației 

Se adăugă suma de 5.070 mii lei pentru 
proiectul: 
„LOCURI DE POPAS LA DRUMURI 
JUDEȚENE- PARCARE LA DRUM 
JUDETEAN DJ 186 KM 25+00” 
  
Autor: Senator Dan Ivan, grup parlamentar 
USR. 

Un refugiu cu parcare realizat pe raza localității 
Rozavlea în Maramureșul istoric. Știm foarte bine 
cã în Maramureș sunt foarte multe obiective 
turistice vizitate, începând de la Săpânța, 
Memorialul Durerii din Sighetu Marmatiei, Valea 
Vișeului, Valea Izei, Bârsana, stațiunile de schi de 
la Cavnic si de la Borșa, toate aceste obiective 
fiind întinse pe mai bine de 100 de km, fără a avea 
un singur loc de refugiu, unde sã poți parca, sa te 
poți odihni sau sa poți avea acces la o toaleta 
publica. În aceste condiții, Consiliul Județean 
Maramureș a avut inițiativa de a face un refugiu 
cu parcare modern, la standarde occidentale, insa 
le lipsesc fondurile necesare, suma care a rezultat 
după studiul de fezabilitate, depășind bugetul pe 
care ei îl pot aloca. Astfel, le este necesar aportul 
de 5.070 mii de lei pentru realizarea acestui 
obiectiv. 
  
Sursa: Capitolul ‚Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ Programul 
Național de Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284. 

189. Anexa nr. 3 / 15 / 01 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice Si 
Administrației 

Se adăugă suma de 2.466 mii lei pentru 
proiectul: 
„MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 
32 CERNEŞTI-CIOCOTIŞ KM5+800,00-
KM9+350,00, L=3,550 KM” 

Proiectul pentru reabilitarea drumului comunal 
DC 32 Cernești - Ciocotiș se ridică la o valoarea 
totala de 3.165.971,68 lei, fără TVA, la care se 
adaugă TVA, în valoare de 601.534,61 lei. Suma 
se va executa si plăti astfel: 
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Autor: Senator Dan Ivan, grup parlamentar 
USR. 

- Anul 2021 - 1.300.000 lei cu TVA inclus. 
- Anul 2022 - 1.200.000 lei cu TVA inclus. 
- Anul 2023 - 1.267.506,29 lei cu TVA inclus. 

Plățile prevăzute mai sus reprezintă maximul 
anual care se poate achita, acestea se vor efectua 
în conformitate cu lucrările executate si situațiile 
de lucrări aprobate la plata. 
Lucrările au fost decontate astfel: 

-    Anul 2021 - 1.200.000 lei 
-    Anul 2022 - 500.000 lei si facturi neachitate în 

suma de 600.000 lei 
Rest de executat în suma de 2.067.506,29 lei. 
Suma cerută prin actualul exercițiu bugetar 
pentru finalizarea lucrărilor si împiedicarea 
deteriorării porțiunii de drum deja executată. 
  
Sursa: Capitolul ‚Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ Programul 
Național de Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284. 

190. Anexa nr. 3 / 15 / 01 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice Si 
Administrației 

Se adăugă suma de 2.678 mii lei pentru 
proiectul: 
„Construirea și dotarea dispensarului uman din 
localitatea Rona de Sus, județul Maramureș” 
  
Autor: senator Dan Ivan, grup parlamentar 
USR. 

În localitatea Rona de Sus nu există un dispensar 
uman. În satul Coștiui, aparținător de comuna 
Rona de Sus există un dispensar uman, însă 
acesta nu poate furniza serviciile medicale 
necesare pentru întreaga localitate care are peste 
3.800 de locuitori. Distanța până la cel mai 
apropiat centru medical performant fiind de 
aproximativ 20 de kilometri, în Sighetu 
Marmației. 
Așadar, suma de 2.678 de mii de lei este 
necesară pentru construirea acestui centru 
medical în Comuna Rona de Sus. 
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Sursa: Capitolul ‚Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ Programul 
Național de Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284. 

191. Anexa nr. 3 / 15 / 01 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice Si 
Administrației 

Se adăugă suma de 769 mii lei pentru 
proiectul: 
„REPARATII DE URGENTA LA CAMINUL 
CULTURAL POIENILE DE SUB MUNTE” 
  
Autor: Senator Dan Ivan, grup parlamentar 
USR. 

Căminul cultural din localitatea Poienile de Sub 
Munte a fost renovat si modernizat în urma cu 
câțiva ani, relativ recent. Însă în septembrie anul 
acesta, un incendiu a izbucnit în incinta clădirii. 
Flăcările au distrus în proporție de 80% 
acoperișul clădirii si o anexa a acesteia. 
Incediu a fost cauzat în urma unui scurtcircuit. 
Fără acoperiș, întreaga stare a clădirii va fi 
periclitata. Așadar cei 769 de mii de lei sunt 
necesari pentru refacerea acoperișului în vederea 
conservării clădirii căminului cultural din 
comună. 
  
Sursa: Capitolul ‚Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ Programul 
Național de Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284. 

192. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrație, 
Capitolul 5001 Cheltuieli - Buget de 
Stat, Titlul 51 - Transferuri între unități 
ale administrației publice, Articolul 02 - 
Transferuri de capital, Alineatul 38 - 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală, II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 716,822 mii lei 
aferentă proiectului „Demolare parțială 
construcție și reabilitare construcție Școală, 
Sat Oșorhel, Comuna Bobâlna, jud. Cluj”, față 
de suma de 3.100.000 mii lei, care este 
prevăzută în forma proiectului de lege. 
 Concluzie: suma care va figura în anexă: 

3.100.716,822 
  

Comunitățile rurale din România se confruntă cu 
depopulări masive. O bună parte dintre acestea 
sunt cauzate de lipsa unor servicii minime de bază 
oferite de către administrațiile locale. 
  
Stoparea acestui fenomen presupune politici de 
atragere și menținere a tinerilor în aceste 
comunități, inclusiv reabilitarea infrastructurii 
școlare, care de multe ori grevează semnificativ 
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Autori: Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

bugetele locale sau ar presupune o durată mai 
lungă de implementare dacă ar fi finanțate 
exclusiv din bugetele locale. 
  
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/01/02, Administrația Prezidențială, 
Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget de Stat, Titlul 
71 - Active nefinanciare, Articolul 01 - Active 
fixe, Alineatul 02 - Mașini, echipamente și 
mijloace de transport, II. Credite bugetare 

193. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 108,729 mii lei 
aferentă proiectului „Demolare parțială 
construcție și reabilitare construcție Școală, 
Sat Oșorhel, Comuna Bobâlna, jud. Cluj”, față 
de suma de 6.626.150 mii lei, care este 
prevăzută în forma proiectului de lege. 
  
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.626.258,729 
 Autori: Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Comunitățile rurale din România se confruntă cu 
depopulări masive. O bună parte dintre acestea 
sunt cauzate de lipsa unor servicii minime de bază 
oferite de către administrațiile locale. 
  
Stoparea acestui fenomen presupune politici de 
atragere și menținere a tinerilor în aceste 
comunități, inclusiv reabilitarea infrastructurii 
școlare, care de multe ori grevează semnificativ 
bugetele locale sau ar presupune o durată mai 
lungă de implementare dacă ar fi finanțate 
exclusiv din bugetele locale. 
Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor neeligibile ale proiectului. 
  
Sursa de finanțare:  
Anexa nr. 3/01/02, Administrația Prezidențială, 
Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget de Stat, Titlul 
71 - Active nefinanciare, Articolul 01 - Active 
fixe, Alineatul 02 - Mașini, echipamente și 
mijloace de transport, II. Credite bugetare 

194. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 

Se suplimentează cu suma de 611,243 mii lei 
aferentă proiectului „Reabilitare termică și 
eficientizare energetică a clădirii publice, 
clădire Primăria Bobâlna, Comuna Bobâlna, 

Având în vedere contextul actual, în care prețurile 
la energie au explodat, statul român trebuie să 
susțină reabilitarea și eficientizarea energetică a 
clădirilor pe care le are în patrimoniu. 
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Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

jud. Cluj”, față de suma de 6.626.150 mii lei, 
care este prevăzută în forma proiectului de lege. 
 Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.626.761,243 
  
Autori: Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor neeligibile ale proiectului. 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget de 
Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

195. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 137,904 mii lei 
aferentă proiectului „Reabilitare termică și 
eficientizare energetică a clădirii publice, 
clădire Școala Generală Bobâlna, comuna 
Bobâlna, jud. Cluj”, față de suma de 6.626.150 
mii lei, care este prevăzută în forma proiectului 
de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.626.287,904 
  
Autori: Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Având în vedere contextul actual, în care prețurile 
la energie au explodat, statul român trebuie să 
susțină reabilitarea și eficientizarea energetică a 
clădirilor pe care le are în patrimoniu. 
Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor neeligibile ale proiectului.  
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/01/02, Administrația Prezidențială, 
Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget de Stat, Titlul 
71 - Active nefinanciare, Articolul 01 - Active 
fixe, Alineatul 02 - Mașini, echipamente și 
mijloace de transport, II. Credite bugetare 

196. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrație, 
Capitolul 5001 Cheltuieli - Buget de 
Stat, Titlul 51 - Transferuri între unități 
ale administrației publice, Articolul 02 - 
Transferuri de capital, Alineatul 54 - 
Programul Național de investiții 
„Anghel Saligny”, II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 14.490 mii lei 
aferentă proiectului „Sistem de canalizare în 
comuna Bobâlna, jud. Cluj”, față de suma de 
1.000.000 mii lei, care este prevăzută în forma 
proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
1.014.490 
  
Autori: Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Accesul la rețeaua de canalizare, pe lângă cea de 
apă potabilă, reprezintă un pas necesar avut în 
vederea dezvoltării propriu-zise a oricărei 
comune. Amânarea unei astfel de investiții poate 
duce la depopularea comunităților rurale. 
 Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget de 
Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

102



197. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 
 

Se suplimentează cu suma de 8.231,176 mii lei 
aferentă proiectului „Sistem de canalizare în 
comuna Bobâlna, jud. Cluj”, față de suma de 
6.626.150 mii lei, care este prevăzută în forma 
proiectului de lege 

Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.634.381,176 

  
Autori: Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Accesul la rețeaua de canalizare, pe lângă cea de 
apă potabilă, reprezintă un pas necesar avut în 
vederea dezvoltării propriu-zise a oricărei 
comune. Amânarea unei astfel de investiții poate 
duce la depopularea comunităților rurale. 
Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor neeligibile ale proiectului. 
  
  
Sursa de finanțare: 
  
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget de 
Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

198. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 303,949 mii lei 
aferentă proiectului „Creșterea eficienței 
energetice a clădirilor publice - Corp Primărie 
Călățele, comuna Călățele, jud. Cluj”, față de 
suma de 6.626.150 mii lei, care este prevăzută 
în forma proiectului de lege. 
 Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.262.453,949 
  
 
Autori: Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Având în vedere contextul actual, în care prețurile 
la energie au explodat, statul român trebuie să 
susțină reabilitarea și eficientizarea energetică a 
clădirilor pe care le are în patrimoniu, asigurându-
se astfel o cheltuire mult mai judicioasă a banului 
public. 
  
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget de 
Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

199. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 

Se suplimentează cu suma de 715,032 mii lei 
aferentă proiectului „Înființare pistă de 
bicicletă pe terasamentul căii ferate dezafectate 
Huedin-Sâncraiu-Călățele, comuna Călățele, 

Prin finanțarea proiectelor de acest tip, atingem 
mai multe deziderate. În primul rând, încurajăm 
cetățenii să folosească un mijloc alternativ de 
transport, nepoluant (deci reducem emisiile de 
dioxid de carbon). În al doilea rând, creștem 
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Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

jud. Cluj”, față de suma de 6.626.150 mii lei, 
care este prevăzută în forma proiectului de lege. 
 Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.625.865,032 
 
Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

siguranța în trafic a utilizatorilor de biciclete (ei, 
alături de persoanele care circula pe trotinete 
electrice, fiind cei mai vulnerabili participanți la 
trafic). Iar nu în ultimul  rând, încurajăm un stil 
de viață sănătos. 
Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor neeligibile ale proiectului. 
 Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget de 
Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

200. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 794,490 mii lei 
aferentă proiectului „Modernizare străzi în 
satele Călata, Călățele, Finciu și Dealu Negru, 
comuna Călățele, jud. Cluj”, față de suma de 
6.626.150 mii lei, care este prevăzută în forma 
proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.626.944,490 
 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Asigurarea infrastructurii rutiere în comune 
reprezintă premisa dezvoltării localităților pentru 
atragerea potențialilor investitori și a repopulării 
zonelor rurale. 
  
Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor neeligibile ale proiectului. 
 Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget de 
Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

201. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 454,2 mii lei 
aferentă proiectului „Extindere canalizare 
menajeră în satul Rugășești, comuna Cășeiu, 
jud. Cluj”, față de suma de 6.626.150 mii lei, 
care este prevăzută în forma proiectului de lege. 
 Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.626.604,2 

  

Accesul la rețeaua de canalizare, pe lângă cea de 
apă potabilă, reprezintă un pas necesar avut în 
vederea dezvoltării propriu-zise a oricărei 
comune. Amânarea unei astfel de investiții poate 
duce la depopularea comunităților rurale. 
  
Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor de cofinanțare ale proiectului. 
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Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget de 
Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

202. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetar 

Se suplimentează cu suma de 1.542,825 mii lei 
aferentă proiectului „Înființare grădiniță cu 
program prelungit în satul Urișor prin 
schimbare de destinație din școală, comuna 

Cășeiu, jud. Cluj”, față de suma de 6.626.150 
mii lei, care este prevăzută în forma proiectului 
de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
5.627.692,825 
  
 
Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Comunitățile rurale din România se confruntă cu 
depopulări masive. O bună parte dintre acestea 
sunt cauzate de lipsa unor servicii minime de bază 
oferite de către administrațiile locale. 
  
Stoparea acestui fenomen presupune politici de 
atragere și menținere a tinerilor în aceste 
comunități, inclusiv prin înființarea de grădinițe, 
care de multe ori grevează semnificativ bugetele 
locale sau ar presupune o durată mai lungă de 
implementare dacă ar fi finanțate exclusiv din 
bugetele locale. 
Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor de cofinanțare ale proiectului. 
 Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/01/02, Administrația Prezidențială, 
Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget de Stat, Titlul 
71 - Active nefinanciare, Articolul 01 - Active 
fixe, Alineatul 02 - Mașini, echipamente și 
mijloace de transport, II. Credite bugetare 
 

203. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 252,685 mii lei 
aferentă proiectului „Renovare energetică 
moderată a sediului primăriei Cășeiu, comuna 
Cășeiu, jud. Cluj”, față de suma de 6.626.150 
mii lei, care este prevăzută în forma proiectului 
de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă 
6.626.402,685 

Având în vedere contextul actual, în care prețurile 
la energie au explodat, statul român trebuie să 
susțină reabilitarea și eficientizarea energetică a 
clădirilor pe care le are în patrimoniu, asigurându-
se astfel o cheltuire mult mai judicioasă a banului 
public. 
Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor de cofinanțare ale proiectului. 
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 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

 Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget de 
Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

204. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 1.816,987 mii lei 
aferentă proiectului „Modernizarea 
infrastructurii rutiere agricole în comuna 

Cășeiu, jud. Cluj”, față de suma de 6.626.150 
mii lei, care este prevăzută în forma proiectului 
de lege. 
Concluzie: suma care va figura în 
anexă:6.627.966,987 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Asigurarea infrastructurii rutiere în comune 
reprezintă premisa dezvoltării localităților pentru 
atragerea potențialilor investitori și a repopulării 
zonelor rurale. 
Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor de cofinanțare ale proiectului. 
 Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

205. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 20,783 mii lei 
(cofinanțare suportată din bugetul local) 
aferentă proiectului „Extindere sistem de 
canalizare ape uzate în satul Coplean, comuna 

Cășeiu, jud. Cluj”, față de suma de 6.626.150 
mii lei, care este prevăzută în forma proiectului 
de lege. 
 
Concluzie: suma care va figura în 
anexă:6.626.170,783 
Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Accesul la rețeaua de canalizare, pe lângă cea de 
apă potabilă, reprezintă un pas necesar avut în 
vederea dezvoltării propriu-zise a oricărei 
comune. Amânarea unei astfel de investiții poate 
duce la depopularea comunităților rurale. 
  
Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor de cofinanțare ale proiectului. 
 Sursa de finanțare: 
 Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 
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206. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 79,628 mii lei 
aferentă proiectului „Modernizare drumuri și 
străzi în satul Cășeiu, comuna Cășeiu, jud. 
Cluj”, față de suma de 6.626.150 mii lei, care 
este prevăzută în forma proiectului de lege. 
  

  

  

Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.626.229,628 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Asigurarea infrastructurii rutiere în comune 
reprezintă premisa dezvoltării localităților pentru 
atragerea potențialilor investitori și a repopulării 
zonelor rurale. 
  
Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor de cofinanțare ale proiectului. 
  
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

207. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 12.451,881 mii 
lei aferentă proiectului „Modernizare drumuri 
comunale, comuna Cojocna, jud. Cluj”, față de 
suma de 6.626.150 mii lei, care este prevăzută 
în forma proiectului de lege. 
  

 Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.638.601,881 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Asigurarea infrastructurii rutiere în comune 
reprezintă premisa dezvoltării localităților pentru 
atragerea potențialilor investitori și a repopulării 
zonelor rurale. 
 Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

208. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 400 mii lei 
aferentă proiectului „Extindere rețea de 
canalizare în satul Cojocna, comuna Cojocna, 

jud. Cluj”, față de suma de 6.626.150 mii lei, 
care este prevăzută în forma proiectului de 
lege. 

Accesul la rețeaua de canalizare, pe lângă cea de 
apă potabilă, reprezintă un pas necesar avut în 
vederea dezvoltării propriu-zise a oricărei 
comune. Amânarea unei astfel de investiții poate 
duce la depopularea comunităților rurale. 
  
Sursa de finanțare: 
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 Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.626.559 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

209. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 800 mii lei 
aferentă proiectului „Construire Dispensar 
uman în sat Cojocna, comuna Cojocna, jud. 

Cluj”, față de suma de 6.626.150 mii lei, care 
este prevăzută în forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.626.950 
  
Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Comunitățile rurale din România se confruntă cu 
depopulări masive. O bună parte dintre acestea 
sunt cauzate de lipsa unor servicii minime de 
bază oferite de către administrațiile locale. 
 Asigurarea infrastructurii sanitare în comune 
reprezintă premisa dezvoltării localităților pentru 
repopularea zonelor rurale și chiar atragerea 
potențialilor investitori. 
 
 Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

210. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 500 mii lei 
aferentă proiectului „Înființare sistem de 
canalizare în comuna Mănăstireni, jud. Cluj”, 
față de suma de 6.626.150 mii lei, care este 
prevăzută în forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.626.650 
  
Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Accesul la rețeaua de canalizare, pe lângă cea de 
apă potabilă, reprezintă un pas necesar avut în 
vederea dezvoltării propriu-zise a oricărei 
comune. Amânarea unei astfel de investiții poate 
duce la depopularea comunităților rurale. 
 Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 
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211. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 1.000 mii lei 
aferentă proiectului „Modernizare 
infrastructură rutieră în comuna Mănăstireni, 
jud. Cluj”, față de suma de 6.626.150 mii lei, 
care este prevăzută în forma proiectului de lege. 
 Concluzie: suma care va figura în 
anexă:6.627.150 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Asigurarea infrastructurii rutiere în comune 
reprezintă premisa dezvoltării localităților pentru 
atragerea potențialilor investitori și a repopulării 
zonelor rurale. 
 Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget de 
Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

212. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 50 mii lei aferentă 
proiectului „Construire stație de tratare apă 
potabilă în sat Mănăstireni, comuna 
Mănăstireni, jud. Cluj”, față de suma de 
6.626.150 mii lei, care este prevăzută în forma 
proiectului de lege. 
 Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.626.200 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Construirea unei stații de tratare a apei potabile 
este esențială pentru comunitatea pe care o 
deservește (dar și pentru reducerea costurilor 
aferente utilizării unei stații aflate la o distanță 
însemnată) și reprezintă un pas necesar avut în 
vederea dezvoltării propriu-zise a oricărei 
comune. 
 Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget de 
Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

213. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrație, 
Capitolul 5001 Cheltuieli - Buget de 
Stat, Titlul 51 - Transferuri între unități 
ale administrației publice, Articolul 02 - 
Transferuri de capital, Alineatul 38 - 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală, II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 16.790,989 mii lei 
aferentă proiectului „Alimentare cu apă, 
inclusiv branșamente în satele Negreni și 
Bucea, comuna Negreni, jud. Cluj”, față de 
suma de 3.100.000 mii lei, care este prevăzută 
în forma proiectului de lege. 
 Concluzie: suma care va figura în anexă: 
3.116.790,989 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 

Accesul la rețeaua de apă potabilă, reprezintă un 
pas necesar avut în vederea dezvoltării propriu-
zise a oricărei comune. Amânarea unei astfel de 
investiții poate duce la depopularea comunităților 
rurale. 
 Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget de 
Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
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Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

214. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrație, 
Capitolul 5001 Cheltuieli - Buget de 
Stat, Titlul 51 - Transferuri între unități 
ale administrației publice, Articolul 02 - 
Transferuri de capital, Alineatul 54 - 
Programul Național de investiții 
„Anghel Saligny”, II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 26.000 mii lei 
aferentă proiectului „Înființare rețea de 
canalizare cavuumată în satele Negreni și 
Bucea, Comuna Negreni, jud. Cluj”, față de 
suma de 1.000.000 mii lei, care este prevăzută 
în forma proiectului de lege. 
 Concluzie: suma care va figura în anexă: 
1.026.000 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Accesul la rețeaua de canalizare, pe lângă cea de 
apă potabilă, reprezintă un pas necesar avut în 
vederea dezvoltării propriu-zise a oricărei 
comune. Amânarea unei astfel de investiții poate 
duce la depopularea comunităților rurale. 
  
Sursa de finanțare: 
 Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget de 
Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

215. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 29.447,208 mii lei 
aferentă proiectului „Modernizare drumuri, 22 
km de asfalt în comuna Negreni, jud. Cluj”, față 
de suma de 6.626.150 mii lei, care este 
prevăzută în forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.655.597,208 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Asigurarea infrastructurii rutiere în comune 
reprezintă premisa dezvoltării localităților pentru 
atragerea potențialilor investitori și a repopulării 
zonelor rurale. 
  
Sursa de finanțare: 
 Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget de 
Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

216. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 1.127,411 mii lei 
aferentă proiectului „Stații de încărcare pentru 

vehicule electrice în comuna Negreni, jud. 

Cluj”, față de suma de 6.626.150 mii lei, care 
este prevăzută în forma proiectului de lege. 
 Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.627.277,411 

Reducerea nivelului emisiilor de carbon ar trebui 
sa reprezinte un deziderat al anilor următori în 
România. Astfel, proiectele care propun soluții 
pentru atingerea acestui scop trebuie susținute. 
  
Împreună cu voucherele oferite prin Programul 
„Rabla PLUS”, instalarea stațiilor de încărcare a 
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 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

vehiculelor electrice pot stimula cetățenii în 
alegerea unor mașini nepoluante și eficiente din 
punct de vedere energetic. 
 Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget de 
Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

217. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 1.906,332 mii lei 
aferentă proiectului „Captare și realizare 
rezervor de înmagazinare a apei potabile în 

comuna Râșca, jud. Cluj”, față de suma de 
6.626.150 mii lei, care este prevăzută în forma 
proiectului de lege. 
 Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.628.056,322 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Investiția este gândită ca o măsură de combatere 
a secetei, apa acumulată în rezervorul de 
înmagazinare urmând a fi folosită pentru irigarea 
culturilor agricole. Astfel, cetățenii comunei vor 
reduce presiunea asupra rețelei publice de 
alimentare, care este suprasolicitată în perioadele 
de secetă extremă. 
 Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget de 
Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

218. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 66,910 mii lei 
aferentă proiectului „Modernizarea sistemului 
de iluminat public în comuna Râșca, jud. Cluj”, 
față de suma de 6.626.150 mii lei, care este 
prevăzută în forma proiectului de lege. 

 Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.626.216,910 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Având în vedere contextul actual, în care prețurile 
la energie au explodat, statul român trebuie să 
susțină comunitățile care depun proiecte pentru 
modernizarea sistemului de iluminat public 
deoarece, în final, acestea reduc semnificativ 
consumul de energie electrică, precum și costurile 
aferente acestei utilități. 
Totodată, economiile realizate vor putea fi 
redirecționate către proiecte benefice comunității. 
Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor neeligibile ale proiectului. 
  
Sursa de finanțare: 
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Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget de 
Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

219. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 84,991 mii lei 
aferentă proiectului „Stații de încărcare 
vehicule electrice în comuna Râșca, jud. Cluj”, 
față de suma de 6.626.150 mii lei, care este 
prevăzută în forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.626.234,991 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Reducerea nivelului emisiilor de carbon ar trebui 
sa reprezinte un deziderat al anilor următori în 
România. Astfel, proiectele care propun soluții 
pentru atingerea acestui scop trebuie susținute. 
Împreună cu voucherele oferite prin Programul 
„Rabla PLUS”, instalarea stațiilor de încărcare a 
vehiculelor electrice pot stimula cetățenii în 
alegerea unor mașini nepoluante și eficiente din 
punct de vedere energetic. 
Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor neeligibile ale proiectului. 
  
Sursa de finanțare: 
  
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget de 
Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

220. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrație, 
Capitolul 5001 Cheltuieli - Buget de 
Stat, Titlul 51 - Transferuri între unități 
ale administrației publice, Articolul 02 - 
Transferuri de capital, Alineatul 54 - 
Programul Național de investiții 
„Anghel Saligny”, II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 7.000 mii lei 
aferentă proiectului „Modernizare drumuri 

comunale, comuna Râșca, jud. Cluj”, față de 
suma de 1.000.000 mii lei, care este prevăzută 
în forma proiectului de lege. 
 Concluzie: suma care va figura în anexă: 
1.007.000 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 

Asigurarea infrastructurii rutiere în comune 
reprezintă premisa dezvoltării localităților pentru 
atragerea potențialilor investitori și a repopulării 
zonelor rurale. 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget de 
Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 
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Deputat Radu Molnar - USR 
221. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 559,540 mii lei 
aferentă proiectului „Modernizare drumuri 
comunale, comuna Râșca, jud. Cluj”, față de 
suma de 6.626.150 mii lei, care este prevăzută 
în forma proiectului de lege. 
  

 Concluzie: suma care va figura în 
anexă:6.626.709,540 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Asigurarea infrastructurii rutiere în comune 
reprezintă premisa dezvoltării localităților pentru 
atragerea potențialilor investitori și a repopulării 
zonelor rurale. 
 Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor de cofinanțare ale proiectului. 
 Sursa de finanțare: 
 Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

222. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 1.700 mii lei 
aferentă proiectului „Modernizare drumuri de 
exploatație agricolă, comuna Recea Cristur, 

jud. Cluj”, față de suma de 6.626.150 mii lei, 
care este prevăzută în forma proiectului de 
lege. 

Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.627.850 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Asigurarea infrastructurii rutiere în comune 
reprezintă premisa dezvoltării localităților pentru 
atragerea potențialilor investitori și a repopulării 
zonelor rurale. 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

223. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 210 mii lei 
aferentă proiectului „Proiect regional 
infrastructură apă, comuna Recea Cristur, jud. 
Cluj”, față de suma de 6.626.150 mii lei, care 
este prevăzută în forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.626.360 

Accesul la rețeaua de apă potabilă, reprezintă un 
pas necesar avut în vederea dezvoltării propriu-
zise a oricărei comune. Amânarea unei astfel de 
investiții poate duce la depopularea 
comunităților rurale. 
Sursa de finanțare: 
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 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

224. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 324 mii lei 
aferentă proiectului „Modernizare și 
reabilitare sistem de iluminat public, comuna 

Recea Cristur, jud. Cluj”, față de suma de 
6.626.150 mii lei, care este prevăzută în forma 
proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în 
anexă:6.626.470 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Având în vedere contextul actual, în care 
prețurile la energie au explodat, statul român 
trebuie să susțină comunitățile care depun 
proiecte pentru modernizarea sistemului de 
iluminat public deoarece, în final, acestea reduc 
semnificativ consumul de energie electrică, 
precum și costurile aferente acestei utilități. 
Totodată, economiile realizate vor putea fi 
redirecționate către proiecte benefice 
comunității. 
Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor neeligibile ale proiectului. 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

225. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 580 mii lei 
aferentă proiectului „Înființare grădiniță în 
comuna Recea Cristur, jud. Cluj”, față de 
suma de 6.626.150 mii lei, care este prevăzută 
în forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.626.730 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 

Comunitățile rurale din România se confruntă cu 
depopulări masive. O bună parte dintre acestea 
sunt cauzate de lipsa unor servicii minime de 
bază oferite de către administrațiile locale. 
Stoparea acestui fenomen presupune politici de 
atragere și menținere a tinerilor în aceste 
comunități, inclusiv prin înființarea de grădinițe, 
care de multe ori grevează semnificativ bugetele 
locale sau ar presupune o durată mai lungă de 
implementare dacă ar fi finanțate exclusiv din 
bugetele locale. 
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Deputat Radu Molnar - USR Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/01/02, Administrația Prezidențială, 
Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget de Stat, Titlul 
71 - Active nefinanciare, Articolul 01 - Active 
fixe, Alineatul 02 - Mașini, echipamente și 
mijloace de transport, II. Credite bugetare 

226. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrație, Capitolul 5001 
Cheltuieli - Buget de Stat, Titlul 51 - 
Transferuri între unități ale 
administrației publice, Articolul 02 - 
Transferuri de capital, Alineatul 54 - 
Programul Național de investiții 
„Anghel Saligny”, II. Credite Bugetare 
  

Se suplimentează cu suma de 38.807,587 mii 
lei aferentă proiectului „Înființare rețea de 
alimentare cu gaze naturale în comuna 

Sâncraiu, jud. Cluj”, față de suma de 
1.000.000 mii lei, care este prevăzută în forma 
proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în 
anexă:1.038.807,587 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Accesul la rețeaua de alimentare cu gaze 
naturale,  pe lângă cea de apă potabilă și 
canalizare, reprezintă un pas necesar avut în 
vederea dezvoltării propriu-zise a oricărei 
comune. Amânarea unei astfel de investiții poate 
duce la depopularea comunităților rurale. 
 Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

227. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrație, Capitolul 5001 
Cheltuieli - Buget de Stat, Titlul 51 - 
Transferuri între unități ale 
administrației publice, Articolul 02 - 
Transferuri de capital, Alineatul 54 - 
Programul Național de investiții 
„Anghel Saligny”, II. Credite Bugetare 
  
  

Se suplimentează cu suma de 13.467,610 mii 
lei aferentă proiectului „Modernizare drumuri 
și străzi în comuna Sâncraiu, jud. Cluj - Lot 

1”, față de suma de 1.000.000 mii lei, care este 
prevăzută în forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă. 
1.013.467,610 
  
 
Autori: Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Asigurarea infrastructurii rutiere în comune 
reprezintă premisa dezvoltării localităților pentru 
atragerea potențialilor investitori și a repopulării 
zonelor rurale.  
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

228. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Se suplimentează cu suma de 19.056,495 mii 
lei aferentă proiectului „Modernizare drumuri 

Asigurarea infrastructurii rutiere în comune 
reprezintă premisa dezvoltării localităților pentru 
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Administrație, Capitolul 5001 
Cheltuieli - Buget de Stat, Titlul 51 - 
Transferuri între unități ale 
administrației publice, Articolul 02 - 
Transferuri de capital, Alineatul 54 - 
Programul Național de investiții 
„Anghel Saligny”, II. Credite Bugetare 
  
  

și străzi în comuna Sâncraiu, jud. Cluj - Lot 

2”, față de suma de 1.000.000 mii lei, care este 
prevăzută în forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
1.019.056,495 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

atragerea potențialilor investitori și a repopulării 
zonelor rurale. 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

229. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 14.837,996 mii 
lei aferentă proiectului „Construire și dotare 
cămin cultural în sat Sâncraiu, nr. 330-331-

332, comuna Sâncraiu, jud. Cluj”, față de 
suma de 6.626.150 mii lei, care este prevăzută 
în forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.640.987,996 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Căminul cultural era odinioară punctul cel mai 
important dintr-o localitate, cu activități 
diversificate, de la șezători la evenimente 
culturale. 
Din nefericire, pe fondul reducerii sprijinului 
financiar acordat din bani publici, multe dintre 
construcții s-au degradat, unele ajungând 
inutilizabile. 
Construirea și dotarea unui cămin cultural, 
împreună cu organizarea evenimentelor specifice 
ar anima viața comunității și poate, ar duce la 
repopularea treptată a zonelor rurale. 
  
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

230. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 

Se suplimentează cu suma de 2.000 mii lei 
aferentă proiectului „Piste de biciclete, 
comuna Sic, jud. Cluj”, față de suma de 
6.626.150 mii lei, care este prevăzută în forma 
proiectului de lege. 

Prin finanțarea proiectelor de acest tip, atingem 
mai multe deziderate. În primul rând, încurajăm 
cetățenii să folosească un mijloc alternativ de 
transport, nepoluant (deci, reducem emisiile de 
dioxid de carbon). În al doilea rând, creștem 
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Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Concluzie: suma care va figura în 
anexă:6.628.150 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

siguranța în trafic a utilizatorilor de biciclete (ei, 
alături de persoanele care circula pe trotinete 
electrice fiind cei mai vulnerabili participanți la 
trafic). Iar nu în ultimul  rând, încurajăm un stil 
de viață sănătos. 
 Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

231. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 7.000 mii lei 
aferentă proiectului „Asfaltare drumuri 
comunale - 10 km, comuna Sic, jud. Cluj”, față 
de suma de 6.626.150 mii lei, care este 
prevăzută în forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.633.150 
 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Asigurarea infrastructurii rutiere în comune 
reprezintă premisa dezvoltării localităților pentru 
atragerea potențialilor investitori și a repopulării 
zonelor rurale. 
  
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

232. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 190,205 mii lei 
aferentă proiectului „Modernizare și dotare 
grădiniță, sat Bogata de sus, nr. 138, comuna 
Vad, jud. Cluj”, față de suma de 6.626.150 mii 
lei, care este prevăzută în forma proiectului de 
lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.626.340,205 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 

Comunitățile rurale din România se confruntă cu 
depopulări masive. O bună parte dintre acestea 
sunt cauzate de lipsa unor servicii minime de 
bază oferite de către administrațiile locale. 
Stoparea acestui fenomen presupune politici de 
atragere și menținere a tinerilor în aceste 
comunități, inclusiv prin dotarea grădinițelor, 
care de multe ori grevează semnificativ bugetele 
locale sau ar presupune o durată mai lungă de 
implementare dacă ar fi finanțate exclusiv din 
bugetele locale  
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Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/01/02, Administrația Prezidențială, 
Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget de Stat, Titlul 
71 - Active nefinanciare, Articolul 01 - Active 
fixe, Alineatul 02 - Mașini, echipamente și 
mijloace de transport, II. Credite bugetare 

233. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 60 mii lei 
aferentă proiectului „Modernizare Școală 
gimnazială în sat Vad, Comuna Vad, jud. Cluj 
(sistem de colectare apă pluvială școală)”, 
față de suma de 6.626.150 mii lei, care este 
prevăzută în forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.626.210 
Autori:   
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Comunitățile rurale din România se confruntă cu 
depopulări masive. O bună parte dintre acestea 
sunt cauzate de lipsa unor servicii minime de 
bază oferite de către administrațiile locale. 
Stoparea acestui fenomen presupune politici de 
atragere și menținere a tinerilor în aceste 
comunități, inclusiv modernizarea infrastructurii 
școlare, care de multe ori grevează semnificativ 
bugetele locale sau ar presupune o durată mai 
lungă de implementare dacă ar fi finanțate 
exclusiv din bugetele locale.  
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/01/02, Administrația Prezidențială, 
Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget de Stat, Titlul 
71 - Active nefinanciare, Articolul 01 - Active 
fixe, Alineatul 03 - Mobilier, aparatură birotică 
și alte active corporale, II. Credite bugetare 

234. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 286,743 mii lei 
aferentă proiectului „Modernizare Școală 
gimnazială în sat Vad, comuna Vad, jud. Cluj 
(teren de sport)”, față de suma de 6.626.150 
mii lei, care este prevăzută în forma proiectului 
de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.626.436,743 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 

Comunitățile rurale din România se confruntă cu 
depopulări masive. O bună parte dintre acestea 
sunt cauzate de lipsa unor servicii minime de 
bază oferite de către administrațiile locale. 
Stoparea acestui fenomen presupune politici de 
atragere și menținere a tinerilor în aceste 
comunități, inclusiv modernizarea infrastructurii 
școlare, care de multe ori grevează semnificativ 
bugetele locale sau ar presupune o durată mai 
lungă de implementare dacă ar fi finanțate 
exclusiv din bugetele locale. 
 Sursa de finanțare: 
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Deputat Radu Molnar - USR Anexa nr. 3/01/02, Administrația Prezidențială, 
Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget de Stat, Titlul 
71 - Active nefinanciare, Articolul 01 - Active 
fixe, Alineatul 03 - Mobilier, aparatură birotică 
și alte active corporale, II. Credite bugetare 

235. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 260,577 mii lei 
aferentă proiectului „Reabilitare, modernizare 

și dotare grădinița din satul Cetan, comuna 
Vad, jud. Cluj”, față de suma de 6.626.150 mii 
lei, care este prevăzută în forma proiectului de 
lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.626.410,577 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Comunitățile rurale din România se confruntă cu 
depopulări masive. O bună parte dintre acestea 
sunt cauzate de lipsa unor servicii minime de 
bază oferite de către administrațiile locale. 
Stoparea acestui fenomen presupune politici de 
atragere și menținere a tinerilor în aceste 
comunități, inclusiv prin modernizarea și dotarea 
grădinițelor, care de multe ori grevează 
semnificativ bugetele locale sau ar presupune o 
durată mai lungă de implementare dacă ar fi 
finanțate exclusiv din bugetele locale. 
Sursa de finanțare: 
  
Anexa nr. 3/01/02, Administrația Prezidențială, 
Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget de Stat, Titlul 
71 - Active nefinanciare, Articolul 01 - Active 
fixe, Alineatul 02 - Mașini, echipamente și 
mijloace de transport, II. Credite bugetare 

236. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 978,698 mii lei 
aferentă proiectului „Extindere canalizare în 
satele Bogata de Jos, Curtuiușu Dejului, 
Bogata de sus, Calna, comuna Vad, jud. Cluj”, 
față de suma de 6.626.150 mii lei, care este 
prevăzută în forma proiectului de lege. 

Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.627.128,698 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 

Accesul la rețeaua de canalizare, pe lângă cea de 
apă potabilă, reprezintă un pas necesar avut în 
vederea dezvoltării propriu-zise a oricărei 
comune. Amânarea unei astfel de investiții poate 
duce la depopularea comunităților rurale. 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 
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Deputat Radu Molnar - USR 
237. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 749,470 mii lei 
aferentă proiectului „Modernizare drumuri 
comunale și străzi în satele comunei Vad, jud. 
Cluj”, față de suma de 6.626.150 mii lei, care 
este prevăzută în forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.626.899,470 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Asigurarea infrastructurii rutiere în comune 
reprezintă premisa dezvoltării localităților pentru 
atragerea potențialilor investitori și a repopulării 
zonelor rurale. 
 Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

238. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 1.747,872 mii lei 
aferentă proiectului „Alimentare cu gaze 
naturale în comuna Vad, jud. Cluj”, față de 
suma de 6.626.150 mii lei, care este prevăzută 
în forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.627.897,872 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Accesul la rețeaua de alimentare cu gaze 
naturale,  pe lângă cea de apă potabilă și 
canalizare, reprezintă un pas necesar avut în 
vederea dezvoltării propriu-zise a oricărei 
comune. Amânarea unei astfel de investiții poate 
duce la depopularea comunităților rurale. 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

239. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 259,368 mii lei 
aferentă proiectului „Stații de încărcare pentru 
autovehicule electrice, comuna Vad, jud. 

Cluj”, față de suma de 6.626.150 mii lei, care 
este prevăzută în forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.626.409,368 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 

Reducerea nivelului emisiilor de carbon ar trebui 
sa reprezinte un deziderat al anilor următori în 
România. Astfel, proiectele care propun soluții 
pentru atingerea acestui scop trebuie susținute. 
Împreună cu voucherele oferite prin Programul 
„Rabla PLUS”, instalarea stațiilor de încărcare a 
autovehiculelor electrice pot stimula cetățenii în 
alegerea unor mașini nepoluante și eficiente din 
punct de vedere energetic. 
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Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

 Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

240. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 3.503,826 mii lei 
aferentă proiectului „Bază sportivă în sat Vad, 
comuna Vad, jud. Cluj”, față de suma de 
6.626.150 mii lei, care este prevăzută în forma 
proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.629.653,826 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Proiectul propus urmărește creșterea calității 
vieții prin diversificarea modului în care timpul 
liber poate fi petrecut (într-un mod benefic 
pentru sănătatea cetățenilor). Nu în ultimul rând, 
poate duce la repopularea comunității. 
Totodată, prin activitățile desfășurate în incinta 
bazei sportive, investiția generează venituri care 
ajung și în bugetul local. 
 Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

241. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 6.500 mii lei 
aferentă proiectului „Construire Cămin 
Cultural în sat Ciumăfaia, comuna Borșa, jud. 
Cluj”, față de suma de 6.626.150 mii lei, care 
este prevăzută în forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.631.650 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Căminul cultural era odinioară punctul cel mai 
important dintr-o localitate, cu activități 
diversificate, de la șezători la evenimente 
culturale. 
Din nefericire, pe fondul reducerii sprijinului 
financiar acordat din bani publici, multe dintre 
construcții s-au degradat, unele ajungând 
inutilizabile. 
Construirea unui cămin cultural, împreună cu 
organizarea evenimentelor specifice ar anima 
viața comunității și poate, ar duce la repopularea 
treptată a zonelor rurale. 
Sursa de finanțare: 
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Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

242. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 5.437,853 mii lei 
aferentă proiectului „Extindere, reabilitare și 
modernizare dispensar comunal, amenajări 
exterioare, amenajări acces auto și pietonal, 
împrejmuire, racorduri și branșamente în satul 
Giula, comuna Borșa, jud. Cluj”, față de suma 
de 6.626.150 mii lei, care este prevăzută în 
forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.631.587,853 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Comunitățile rurale din România se confruntă cu 
depopulări masive. O bună parte dintre acestea 
sunt cauzate de lipsa unor servicii minime de 
bază oferite de către administrațiile locale. 
Asigurarea infrastructurii sanitare în comune, 
care să fie adaptate nevoilor curente, reprezintă 
premisa dezvoltării localităților pentru 
repopularea zonelor rurale și chiar atragerea 
potențialilor investitori. 
 Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

243. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 6.183,675 mii lei 
aferentă proiectului „Reabilitare și 
modernizare Cămin Cultural, amenajări 
exterioare, amenajări acces auto și pietonal, 
împrejmuire, racorduri și branșamente în satul 
Giula, comuna Borșa, jud. Cluj”, față de suma 
de 6.626.150 mii lei, care este prevăzută în 
forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.632.333,675 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 

Căminul cultural era odinioară punctul cel mai 
important dintr-o localitate, cu activități 
diversificate, de la șezători la evenimente 
culturale. 
Din nefericire, pe fondul reducerii sprijinului 
financiar acordat din bani publici, multe dintre 
construcții s-au degradat, unele ajungând 
inutilizabile. 
Reabilitarea și modernizarea unui cămin 
cultural, împreună cu organizarea evenimentelor 
specifice ar anima viața comunității și poate, ar 
duce la repopularea treptată a zonelor rurale. 
Sursa de finanțare: 
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Deputat Radu Molnar - USR Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

244. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 10,443 mii lei 
aferentă proiectului „Creșterea eficienței 
energetice a infrastructurii de iluminat public 

în comuna Căianu, jud. Cluj”, față de suma de 
6.626.150 mii lei, care este prevăzută în forma 
proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.626.160,443 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Având în vedere contextul actual, în care 
prețurile la energie au explodat, statul român 
trebuie să susțină comunitățile care depun 
proiecte pentru modernizarea sistemului de 
iluminat public deoarece, în final, acestea reduc 
semnificativ consumul de energie electrică, 
precum și costurile aferente acestei utilități. 
Totodată, economiile realizate vor putea fi 
redirecționate către proiecte benefice 
comunității. 
Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor neeligibile ale proiectului. 
Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor neeligibile ale proiectului. 
 Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

245. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 2.652,850 mii lei 
aferentă proiectului „Înființare sistem de 
distribuție gaze naturale în comuna Căianu, 
satele Căianu, Bărăi, Căianu-Vamă, Căianu 
Mic, Văleni, Vaida-Cămărașu, jud. Cluj”, față 
de suma de 6.626.150 mii lei, care este 
prevăzută în forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.628.802,850 

Accesul la rețeaua de alimentare cu gaze 
naturale,  pe lângă cea de apă potabilă și 
canalizare, reprezintă un pas necesar avut în 
vederea dezvoltării propriu-zise a oricărei 
comune. Amânarea unei astfel de investiții poate 
duce la depopularea comunităților rurale. 
Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor neeligibile ale proiectului.  
Sursa de finanțare: 
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 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

246. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 30 mii lei 
aferentă proiectului „Împrejmuire captări și 
bazine de apă în comuna Măguri Răcătău, jud. 
Cluj”, față de suma de 6.626.150 mii lei, care 
este prevăzută în forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.626.180 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Asigurarea apei potabile, mai ales în perioadele 
secetoase, trebuie să fie o prioritate pentru stat, 
iar acest proiect vine în întâmpinarea acestei 
nevoi. 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

247. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 200 mii lei 
aferentă proiectului „Creșterea eficienței 
energetice a infrastructurii de iluminat public, 

comuna Măguri Răcătău, jud. Cluj”, față de 
suma de 6.626.150 mii lei, care este prevăzută 
în forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.626.350 
  
Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Având în vedere contextul actual, în care 
prețurile la energie au explodat, statul român 
trebuie să susțină comunitățile care depun 
proiecte pentru modernizarea sistemului de 
iluminat public deoarece, în final, acestea reduc 
semnificativ consumul de energie electrică, 
precum și costurile aferente acestei utilități. 
Totodată, economiile realizate vor putea fi 
redirecționate către proiecte benefice 
comunității. 
Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor neeligibile ale proiectului. 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
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Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

248. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 200 mii lei 
aferentă proiectului „Modernizare drumuri 
comunale și drumuri de interes local în 
comuna Măguri Răcătău, jud. Cluj”, față de 
suma de 6.626.150 mii lei, care este prevăzută 
în forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.626.350 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Asigurarea infrastructurii rutiere în comune 
reprezintă premisa dezvoltării localităților pentru 
atragerea potențialilor investitori și a repopulării 
zonelor rurale. 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

249. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 386,516 mii lei 
aferentă proiectului „Modernizare iluminat 
public în satele Sânnicoară, Dezmir, Sub 

Coastă, comuna Apahida, jud. Cluj”, față de 
suma de 6.626.150 mii lei, care este prevăzută 
în forma proiectului de lege.  
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.626.536,516 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Având în vedere contextul actual, în care 
prețurile la energie au explodat, statul român 
trebuie să susțină comunitățile care depun 
proiecte pentru modernizarea sistemului de 
iluminat public deoarece, în final, acestea reduc 
semnificativ consumul de energie electrică, 
precum și costurile aferente acestei utilități. 
Totodată, economiile realizate vor putea fi 
redirecționate către proiecte benefice 
comunității. 
Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor neeligibile ale proiectului. 
Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor de cofinanțare ale proiectului.  
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
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Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

250. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 897,137 mii lei 
aferentă proiectului „Modernizare iluminat 
public în satele Apahida, Câmpenești, 
Corpadea, Pata, comuna Apahida, jud. Cluj”, 
față de suma de 6.626.150 mii lei, care este 
prevăzută în forma proiectului de lege. 

Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.627.047,137 
 
 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Având în vedere contextul actual, în care 
prețurile la energie au explodat, statul român 
trebuie să susțină comunitățile care depun 
proiecte pentru modernizarea sistemului de 
iluminat public deoarece, în final, acestea reduc 
semnificativ consumul de energie electrică, 
precum și costurile aferente acestei utilități. 
Totodată, economiile realizate vor putea fi 
redirecționate către proiecte benefice 
comunității. 
Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor neeligibile ale proiectului. 
Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor de cofinanțare ale proiectului. 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

251. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrație, Capitolul 5001 
Cheltuieli - Buget de Stat, Titlul 51 - 
Transferuri între unități ale 
administrației publice, Articolul 02 - 
Transferuri de capital, Alineatul 38 - 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală, II. Credite Bugetare 
  

Se suplimentează cu suma de 3.637,386 mii lei 
aferentă proiectului „Construire grădiniță în 
comuna Baciu, jud. Cluj”, față de suma de 
3.100.000 mii lei, care este prevăzută în forma 
proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
13.103.637,386 
 
 
Autori:   
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 

Comunitățile rurale din România se confruntă cu 
depopulări masive. O bună parte dintre acestea 
sunt cauzate de lipsa unor servicii minime de 
bază oferite de către administrațiile locale. 
Stoparea acestui fenomen presupune politici de 
atragere și menținere a tinerilor în aceste 
comunități, inclusiv prin înființarea de grădinițe, 
care de multe ori grevează semnificativ bugetele 
locale sau ar presupune o durată mai lungă de 
implementare dacă ar fi finanțate exclusiv din 
bugetele locale.  
Sursa de finanțare: 
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Deputat Radu Molnar - USR Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

252. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrație, Capitolul 5001 
Cheltuieli - Buget de Stat, Titlul 51 - 
Transferuri între unități ale 
administrației publice, Articolul 02 - 
Transferuri de capital, Alineatul 54 - 
Programul Național de investiții 
„Anghel Saligny”, II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 4.558,789 mii lei 
aferentă proiectului „Introducerea rețelei de 
canalizare în satele Popești și Corușu, comuna 
Baciu, jud. Cluj”, față de suma de 1.000.000 
mii lei, care este prevăzută în forma proiectului 
de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
1.004.558,789 
 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Accesul la rețeaua de canalizare, pe lângă cea de 
apă potabilă, reprezintă un pas necesar avut în 
vederea dezvoltării propriu-zise a oricărei 
comune. Amânarea unei astfel de investiții poate 
duce la depopularea comunităților rurale. 
  
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

253. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - Titlul 
01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 
  

Se suplimentează cu suma de 1.071 mii lei 
aferentă proiectului „Construirea unui pod 
peste râul Nadăș în satul Baciu, comuna 
Baciu, jud. Cluj”, față de suma de 6.626.150 
mii lei, care este prevăzută în forma proiectului 
de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.627.121 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Asigurarea infrastructurii rutiere în comune 
reprezintă premisa dezvoltării localităților pentru 
atragerea potențialilor investitori și a repopulării 
zonelor rurale. 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

254. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Se suplimentează cu suma de 8.330 mii lei 
aferentă unui Studiu de Fezabilitate - 

Clinica 1 din Cluj-Napoca este maternitate de 
gradul III care tratează toate cazurile grave din 
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Administrației, Capitolul 7001 - Titlul 
01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Maternitate în Municipiul Cluj-Napoca, jud. 
Cluj, față de suma de 6.626.150 mii lei, care 
este prevăzută în forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.634.480 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

regiune. Aceasta își desfășoară activitatea într-o 
clădire veche (construită în 1898) și improprie, 
în care cu greu pot fi respectate circuitele 
funcționale. 
Astfel, este necesară și oportună construcția unei 
maternități noi, care să corespundă standardelor 
de siguranță a pacienților, specifice anului 2023. 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

255. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - Titlul 
01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 4.000 mii lei 
aferentă proiectului „Lucrări de întreținere 
prin aplicare covor asfaltic la drumurile de 

exploatație agricolă din comuna Cuzdrioara, 
jud. Cluj”, față de suma de 6.626.150 mii lei, 
care este prevăzută în forma proiectului de 
lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.630.150 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Asigurarea infrastructurii rutiere în comune 
reprezintă premisa dezvoltării localităților pentru 
atragerea potențialilor investitori și a repopulării 
zonelor rurale. 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

256. Anexa 3/15/02, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrație, 
Capitolul 5001 Cheltuieli - Buget de 
Stat, Titlul 51 - Transferuri între unități 
ale administrației publice, Articolul 02 
- Transferuri de capital, Alieantul 54 - 

Se adaugă suma de 47.116 mii lei pentru 
proiectul „Înființare sistem de distribuție gaze 
naturale in localitățile Ciurila, Filea de Jos, 
Filea de Sus, Pădureni, Pruniș, Sălicea, 
Săliște, Șutu, comuna Ciurila, județul Cluj”, 
față de suma de 1.000.000 mii lei, care este 
prevăzută în forma proiectului de lege. 

Accesul la rețeaua de alimentare cu gaze 
naturale, pe lângă cea de apă potabilă și 
canalizare, reprezintă un pas necesar avut în 
vederea dezvoltării propriu-zise a oricărei 
comune. Amânarea unei astfel de investiții poate 
duce la depopularea comunităților rurale.  
Sursa de finanțare: 
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Programul Național de investiții 
„Anghel Saligny”, II. Credite Bugetare 

Concluzie: suma care va figura în anexă: 
1.047.116 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Anexa 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

257. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se adaugă suma de 3.500 mii lei pentru 
proiectul „Construire dispensar uman in 
localitatea Salicea, comuna Ciurila”, față de 
suma de 6.626.150 mii lei, care este prevăzută 
în forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.629.650 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Comunitățile rurale din România se confruntă cu 
depopulări masive. O bună parte dintre acestea 
sunt cauzate de lipsa unor servicii minime de 
bază oferite de către administrațiile locale. 
Asigurarea infrastructurii sanitare în comune, 
care să fie adaptate nevoilor curente, reprezintă 
premisa dezvoltării localităților pentru 
repopularea zonelor rurale și chiar atragerea 
potențialilor investitori. 
Sursa de finanțare: 
Anexa 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 71 - Active nefinanciare, Articolul 
01 - Active fixe, Alineatul 02 - Mașini, 
echipamente și mijloace de transport, II. Credite 
Bugetare 

258. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se adaugă suma de 15.000 mii lei aferentă 
asfaltării străzilor în localitățile Săliște, Pruniș, 
Filea de jos și Filea de sus, Pădureni, Sutu din 
jud. Cluj, față de suma de 6.626.150 mii lei, 
care este prevăzută în forma proiectului de 
lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.641.150 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 

Asigurarea infrastructurii rutiere în comune 
reprezintă premisa dezvoltării localităților pentru 
atragerea potențialilor investitori și a repopulării 
zonelor rurale. 
  
Sursa de finanțare: 
Anexa 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 
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Deputat Radu Molnar - USR 
259. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se adaugă suma de 20.000 mii lei aferentă 
amenajării  și regularizării râului Someșul Mic 
în vecinătatea Aeroportului Internațional 
Avram Iancu Cluj, față de suma de 6.626.150 
mii lei, care este prevăzută în forma proiectului 
de lege. 
Concluzie: suma care va figura în 
anexă:6.646.150 
Autori:   
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Regularizarea Someșului are ca obiectiv final 
crearea/eliberarea spațiului necesar pentru 
prelungirea pistei Aeroportului Internațional 
Avram Iancu Cluj, de la 2200 m la 3500 m. 
Dezvoltarea Aeroportului va conduce la 
dezvoltarea economică a întregii regiuni din 
jurul Clujului. Aceste lucrări sunt absolut 
necesare și așteptate de cetățeni si mediul 
economic. 
Sursa de finanțare: 
Anexa 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

260. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se adaugă suma de 45.000 mii lei aferentă 
modernizării și echipării Centrului Regional de 
Transfuzie Sanguină Cluj, din Cluj-Napoca, 
față de suma de 6.626.150 mii lei, care este 
prevăzută în forma proiectului de lege. 
  
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.671.150 
  
Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Sistemul de transfuzii sanguine este cenușăreasa 
sistemului de sănătate. România are o criză acută 
de sânge și componente sanguine. Centrele de 
transfuzii sunt amplasate în clădiri nepotrivite 
pentru desfășurarea activității și au nevoie de 
echipamente moderne și performante pentru a își 
putea desfășura activitatea în condiții optime. 
Investițiile din acest domeniu, din ultimii 30 de 
ani, au fost insuficiente sau au lipsit cu 
desăvârșire. Este responsabilitatea noastră să ne 
asigurăm că fiecare pacient primește sângele de 
care are nevoie pentru a supraviețui. 
Sursa de finanțare: 
Anexa 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 
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261. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se adaugă suma de 3.000 mii lei aferentă 
realizării Studiului de fezabilitate pentru 
conectarea Nod A3 Ciurila cu strada Edgar 
Quinet din Cluj-Napoca, față de suma de 
6.626.150 mii lei, care este prevăzută în forma 
proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.629.150 
Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Asigurarea unei infrastructuri rutiere moderne 
reprezintă premisa pentru dezvoltarea 
localităților, pentru atragerea potențialilor 
investitori și pentru facilitarea deplasării 
populației în condiții normale și sigure. 
 Sursa de finanțare: 
Anexa 3/37/02, Academia Română, Capitolul 
5001 - Cheltuieli Buget de Stat, Titlul 71 - 
Active nefinanciare, Articolul 01 - Active fixe, 
Alineatul 03 - Mobilier, aparatură birotică și alte 
active corporale, II. Credite Bugetare 

262. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se adaugă suma de 10.000 mii lei aferentă 
realizării sistemului de canalizare în localitățile 
Comunei Ciurila din județul Cluj, față de suma 
de 6.626.150 mii lei, care este prevăzută în 
forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.636.150 
 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Accesul la rețeaua de alimentare cu gaze 
naturale, pe lângă cea de apă potabilă și 
canalizare, reprezintă un pas necesar avut în 
vederea dezvoltării propriu-zise a oricărei 
comune. Amânarea unei astfel de investiții poate 
duce la depopularea comunităților rurale. 
Sursa de finanțare: 
Anexa 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

263. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se adaugă suma de 2.000 mii lei aferentă 
proiectului „Realizare sistem de alimentare cu 
apă în comuna Panticeu, jud. Cluj”, față de 
suma de 6.626.150 mii lei, care este prevăzută 
în forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în 
anexă:6.628.150 
  
Autori:  

Accesul la rețeaua de apă potabilă, reprezintă un 
pas necesar avut în vederea dezvoltării propriu-
zise a oricărei comune. Amânarea unei astfel de 
investiții poate duce la depopularea 
comunităților rurale. 
Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor de cofinanțare ale proiectului. 
Sursa de finanțare: 
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Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Anexa 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

264. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se adaugă suma de 3.000 mii lei aferentă 
proiectului „Realizare rețea de canalizare și 
stație de epurare în comuna Panticeu, jud. 
Cluj”, față de suma de 6.626.150 mii lei, care 
este prevăzută în forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în 
anexă:6.629.150 
Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Accesul la rețeaua de canalizare, pe lângă cea de 
apă potabilă, reprezintă un pas necesar avut în 
vederea dezvoltării propriu-zise a oricărei 
comune. Amânarea unei astfel de investiții poate 
duce la depopularea comunităților rurale. 
Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor de cofinanțare ale proiectului. 
Sursa de finanțare: 
Anexa 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

265. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 2.000 mii lei 
aferentă proiectului „Modernizare drumuri și 
străzi în comuna Panticeu, jud. Cluj”, față de 
suma de 6.626.150 mii lei, care este prevăzută 
în forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în 
anexă:6.628.150 
Autori:   
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Asigurarea infrastructurii rutiere în comune 
reprezintă premisa dezvoltării localităților pentru 
atragerea potențialilor investitori și a repopulării 
zonelor rurale. 
Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor de cofinanțare ale proiectului.  
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

266. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 

Se suplimentează cu suma de 500 mii lei 
aferentă proiectului „Construire și refacere 
poduri și podețe în comuna Panticeu, jud. 
Cluj”, față de suma de 6.626.150 mii lei, care 
este prevăzută în forma proiectului de lege. 

Asigurarea infrastructurii rutiere în comune 
reprezintă premisa dezvoltării localităților pentru 
atragerea potențialilor investitori și a repopulării 
zonelor rurale. 
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Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.626.650 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor de cofinanțare ale proiectului.  
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

267. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 2.000 mii lei 
aferentă proiectului „Construire complex 
sportiv în sat Panticeu, jud. Cluj”, față de 
suma de 6.626.150 mii lei, care este prevăzută 
în forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în anexă: 
6.628.150 
Autori:   
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Proiectul propus urmărește creșterea calității 
vieții prin diversificarea modului în care timpul 
liber poate fi petrecut (într-un mod benefic 
pentru sănătatea cetățenilor). Nu în ultimul rând, 
poate duce la repopularea comunității. 
Totodată, prin activitățile desfășurate în incinta 
bazei sportive, investiția generează venituri care 
ajung și în bugetul local. 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

268. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 500 mii lei 
aferentă proiectului „Înființare rețea de gaze 
naturale în comuna Panticeu, jud. Cluj”, față 
de suma de 6.626.150 mii lei, care este 
prevăzută în forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în 
anexă:6.626.650 
  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Accesul la rețeaua de alimentare cu gaze 
naturale,  pe lângă cea de apă potabilă și 
canalizare, reprezintă un pas necesar avut în 
vederea dezvoltării propriu-zise a oricărei 
comune. Amânarea unei astfel de investiții poate 
duce la depopularea comunităților rurale. 
Valoarea prevăzută reprezintă acoperirea 
costurilor de cofinanțare ale proiectului. 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 

133



Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

269. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 9.989 mii lei 
aferentă proiectului „Construire și dotare 
creșă în sat Mihai Viteazu, comuna Mihai 
Viteazu, județul Cluj”, față de suma de 
6.626.150 mii lei, care este prevăzută în forma 
proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în 
anexă:6.636.139 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Comunitățile rurale din România se confruntă cu 
depopulări masive. O bună parte dintre acestea 
sunt cauzate de lipsa unor servicii minime de 
bază oferite de către administrațiile locale. 
Stoparea acestui fenomen presupune politici de 
atragere și menținere a tinerilor în aceste 
comunități, inclusiv reabilitarea infrastructurii 
școlare, care de multe ori grevează semnificativ 
bugetele locale sau ar presupune o durată mai 
lungă de implementare dacă ar fi finanțate 
exclusiv din bugetele locale. 
 Sursa de finanțare: 
Anexa 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 71 - Active nefinanciare, Articolul 
01 - Active fixe, Alineatul 03 - Mobilier, 
aparatură birotică și alte active corporale, II. 
Credite Bugetare 

270. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 20.471 mii lei 
aferentă proiectului „Modernizare străzi sat 
Cheia, Comuna Mihai Viteazu, județul Cluj - 
Etapa 4 Toata localitatea Cheia”, față de 
suma de 6.626.150 mii lei, care este prevăzută 
în forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în 
anexă:6.646.621 
Autori:   
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Asigurarea infrastructurii rutiere în comune 
reprezintă premisa dezvoltării localităților pentru 
atragerea potențialilor investitori și a repopulării 
zonelor rurale. 
Sursa de finanțare: 
Anexa 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 59 - Alte cheltuieli, Articolul 03 - 
Finanțarea Partidelor Politice, II. Credite 
Bugetare 

271. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Se suplimentează cu suma de 5.694 mii lei 
aferentă proiectului „Înființare culoar de 

Prin finanțarea proiectelor de acest tip, atingem 
mai multe deziderate. În primul rând, încurajăm 
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Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

mobilitate nemotorizată, modernizare și 
extindere infrastructură pietonală și ciclistică 
pe malul râului Arieș, din comuna Mihai 
Viteazu, județul Cluj”, față de suma de 
6.626.150 mii lei, care este prevăzută în forma 
proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în 
anexă:6.631.844 
Autori:   
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

cetățenii să folosească un mijloc alternativ de 
transport, nepoluant (deci reducem emisiile de 
dioxid de carbon). În al doilea rând, creștem 
siguranța în trafic a utilizatorilor de biciclete (ei, 
alături de persoanele care circula pe trotinete 
electrice, fiind cei mai vulnerabili participanți la 
trafic). Iar nu în ultimul  rând, încurajăm un stil 
de viață sănătos. 
Sursa de finanțare: 
Anexa 3/37/02, Academia Română, Capitolul 
5001 - Cheltuieli Buget de Stat, Titlul 71 - 
Active nefinanciare, Articolul 01 - Active fixe, 
Alineatul 03 - Mobilier, aparatură birotică și alte 
active corporale, II. Credite Bugetare 

272. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică, Titlul 01 - Cheltuieli curente, 
II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 9.318 mii lei 
aferentă proiectului „Modernizare străzi sat 
Cornești, Comuna Mihai Viteazu, județul Cluj 
- Etapa 3 Toată localitatea Cornești”, față de 
suma de 6.626.150 mii lei, care este prevăzută 
în forma proiectului de lege. 
Concluzie: suma care va figura în 
anexă:6.635.468 
 Autori:  
Deputat Oana Murariu - USR 
Deputat Viorel Băltărețu - USR 
Senator Cristian Bordei - USR 
Deputat Radu Molnar - USR 

Asigurarea infrastructurii rutiere în comune 
reprezintă premisa dezvoltării localităților pentru 
atragerea potențialilor investitori și a repopulării 
zonelor rurale. 
 Sursa de finanțare: 
Anexa 3/48/02, Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5001 - Cheltuieli Buget 
de Stat, Titlul 71 - Active nefinanciare, Articolul 
01 - Active fixe, Alineatul 03 - Mobilier, 
aparatură birotică și alte active corporale, II. 
Credite Bugetare 

273. Anexa nr. 3 / 15 / 02 
Capitolul 5001 
Titlul 51 
Articolul 02 
Alineatul 38 
  
 

Se adaugă suma de 1.200 mii lei pentru 
obiectivul de investiții „Construire pod peste 
pârâul Valea Rea în satul Micăsasa, comuna 
Micăsasa”. 
  
Autori:  

Deputat Ilie Dan Barna, 

Motivația: 
În urma reabilitării căii ferate Coșlariu – 
Sighișoara parte din Coridorul IV pan-european, 
CFR a realizat intervenții de reparație majoră la 
infrastructura ferată, decizând eliminarea a două 
puncte de trecere a căii ferate 
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Senator Claudiu Mureșan Grupul Parlamentar 

USR 

 

 

Drept urmare satul Micăsasa este practic împărțit 
în două în urma acestei acțiuni și este necesară 
construcția unui pod peste pârâul Valea Rea. 
  
Sursa de finanțare: 
Se diminuează bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației (anexa nr. 
3/28) la capitolul „Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică”, Titlul 51 „Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice”, Articol 2‚ 
„Transferuri de capital”, alineat 38, Programul 
Național de Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284, cu suma de 1.200 mii lei. 
 

274. Anexa nr. 3 / 15 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor publice și 
Administrației 

La Anexa nr.3/15 - Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și Administrației, Programul 
de Locuințe și Săli de sport,  se propune 
alocarea sumei de 28,100 mii lei în vederea 
realizării obiectivului: 
  
Reablitarea și modernizarea Bazei Sportive 
„C. Angelache”. 
  
Autori:  
Sebastian Cernic, senator USR 
Teodor Lazar, deputat USR 
  

Pentru ca sportivii și alte categorii de populație 
să desfășoare activități de antrenament și 
competiție la baza situată pe domeniul public al 
municipiului Bacău, fie că vorbim de efectuarea, 
selecția, pregătirea și participarea la competiții 
interne și externe sau simple activități în aer 
liber, este nevoie de o reabilitarea și 
modernizarea la scară largă a infrastructurii 
bazei sportive "C. Angelache", pentru a oferi 
standarde adecvate tuturor locuitorilor și nu 
numai. 
  
Administrațiile publice sunt obligate să susțină 
sportul pentru toți, iar practicarea acestuia trebuie 
să includă condițiile organizatorice și materiale 
pentru educația fizică și sportul în comunitățile 
locale, cu prioritate pentru segmentul de vârstă 
tânăr sau angrenat în sportul de performanță, 
corespunzătoare să desfășoare activități fizice în 
vederea integrării sociale. Consiliile locale își 
exercită competența de a reglementa serviciile 
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oferite cetățenilor, asigurând stabilirea cadrului 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes local despre mișcare. 
Utilizarea abilităților individuale într-un sistem 
organizat de selecție, antrenament și competiție, 
asigură autoperfecționarea continuă, stabilirea 
recordurilor și victorii locale, naționale și 
internaționale, menținerea aptitudinii fizice și 
socializarea prin stabilirea unui cadru social și 
consolidarea cetățenilor. 
  
Sursa de finanțare: Capitolul „Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică”, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice’, Articol 2‚ Transferuri de capital’, 
Alineat 38‚ Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284. 
  

275. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și 
Administrației 

Suplimentarea bugetului alocat cu 5 mil Lei 
pentru consolidarea ruinelor castelului Lonyai - 
Mediesu Aurit, jud. Satu Mare. 
 
 
 
Autori :  
Deputat PANAIT Radu USR 
 
Grupul Parlamentar USR 

Suplimentarea bugetului cu 5 mil. Lei pentru 
consolidarea ruinelor castelului Lonyai. 
Ruinele Castelului Lonyai Medieșu Aurit, jud 
Satu Mare. Unul din puținele castele cu 
arhitectură transilvaneană suferă degradări 
semnificative în fiecare an. Obiectivul ar putea 
aduce un flux mare de turiști în România, și să 
contribuie cu încă un punct de atracție pentru 
turiștii care vizitează Transilvania. La fel cum 
castelul Brâncovenesc de la Potlogi , jud 
Dâmbovița, a fost restaurat în întregime după o 
perioadă de 200 de ani, castelul Lonyai din 
Medieșu Aurit, ar putea fi readus la frumusețea 
lui inițială într-un proiect viitor, dar până atunci, 
trebuie să salvăm ceea ce există. Documente care 
descriu detalii în interiorul lui, cât și imagini cu 
fațada și desene după care se poate face o 
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restaurare fidelă. 
Lucrările de consolidare nu mai pot aștepta. 
 
Sursa de finanțare : Capitolul ‚Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice’, Articol 2‚ Transferuri de capital’, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284. 

276. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și 
Administrației 

Suplimentarea bugetului alocat cu 1 mil. lei 
pentru foraj apă termală, oraș Tășnad, jud. Satu 
Mare 
 
Autor:  
Deputat PANAIT Radu USR 
 
Grupul Parlamentar USR 

Suplimentarea bugetului cu 1 mil. lei pentru 
proiect foraj puț apă termală pentru extinderea 
ștrandului existent, în stațiunea turistică Tășnad, 
jud. Satu Mare. Ștrandul termal din localitatea 
Tășnad reprezintă cea mai importantă stațiune 
balneară pe o rază de 3 județe. Este un loc unde 
pensionarii din toată țara pot să își facă 
tratamentele necesare la prețuri accesibile.  
 
Sursa de finanțare : Capitolul ‚Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38‚ Programul national de investitii 
"Anghel Saligny" Cod 2230. 
 

277. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și 
Administrației 

Suplimentarea bugetului cu 10 mil Lei pentru 
construcție bază de tratament, oraș Tășnad, jud. 
Satu Mare - 10 mil. lei 
 
Autor:  
Deputat PANAIT Radu USR 
 
Grupul Parlamentar USR 
 

Construcție bază de tratament balnear, oraș 
Tășnad, jud. Satu Mare. Sumă: 10 mil. Lei 
 
Sursa de finanțare : Capitolul ‚Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38‚ Programul national de investitii 
"Anghel Saligny" Cod 2230. 
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278. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și 
Administrației 

Modernizare bază materială curți unități de 
învățământ jud. Satu Mare - 7 mil. lei 
 
 
Autor:  
Deputat PANAIT Radu USR 
 
Grupul Parlamentar USR 
 

Suplimentarea bugetului cu 10 mil Lei pentru 
modernizarea și dotarea spațiilor exterioare cu 
leagăne, tobogane și mobilier Montessori a 131 
de unități de învățământ din În jud. Satu Mare.  
Suma: 7 mil lei (apr. 500.000 lei/ unitate de 
învățământ) 
 
Sursa de finanțare : Capitolul ‚Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38 ‚ Programul național de construcții de 
interes public sau social 
, Cod 1324. 

279. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și 
Administrației 

Introducere rețea gaz, comuna Valea Vinului, 
jud. Satu Mare - 1 mil. lei 
 
Autor:  
Deputat PANAIT Radu USR 
 
Grupul Parlamentar USR 

Introducere rețea gaz, comuna Valea Vinului, jud. 
Satu Mare. 
 
Sursa de finanțare : Capitolul ‚Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38 ‚ Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" Cod 2230 

280. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și 
Administrației 

Amenajare centru civic în loc. Valea Vinului, 
com. Valea Vinului, jud. Satu Mare - 200.000 
lei 
 
Autor:  
Deputat PANAIT Radu USR 
 
Grupul Parlamentar USR 

Amenajarea unui centru civic cu o zonă pietonală 
în loc. Valea Vinului, com. Valea Vinului, jud. 
Satu Mare 
 
Sursa de finanțare : Capitolul ‚Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38 ‚ Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" Cod 2230 
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281. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și 
Administrației 

Amenajare trotuare pe raza localităților Roșiori 
și Valea Vinului, com. Valea Vinului, jud. Satu 
Mare - 1 mil lei 
 
Autor:  
Deputat PANAIT Radu USR 
 
Grupul Parlamentar USR 

Amenajarea de trotuare de-a lungul DJ193 care 
trece prin localitățile Roșiori și Valea Vinului, 
com. Valea Vinului, jud. Satu Mare  
 
Sursa de finanțare : Capitolul ‚Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38 ‚ Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" Cod 2230 

282. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și 
Administrației 

Asfaltare drumuri comunale pe raza localității 
Roșiori, com. Valea Vinului, jud. Satu Mare - 1 
mil. Lei 
 
Autor:  
Deputat PANAIT Radu USR 
 
Grupul Parlamentar USR 

Amenajarea de trotuare de-a lungul DJ193 care 
trece prin localitățile Roșiori și Valea Vinului, 
com. Valea Vinului, jud. Satu Mare  
 
Sursa de finanțare : Capitolul ‚Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38‚ Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" Cod 2230 

283. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și 
Administrației 

Construire teren de sport în loc. Crucișor, com. 
Valea Vinului, jud. Satu Mare - 100.000 lei 
 
Autor:  
Deputat PANAIT Radu USR 
 
Grupul Parlamentar USR 

Construire teren de sport în loc. Crucișor, com. 
Valea Vinului, jud. Satu Mare - 100.000 lei 
 
Sursa de finanțare : Capitolul ‚ Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38‚ Programul național de construcții de 
interes public sau social 
, Cod 1324  

284. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și 
Administrației 

Amenajare teren de sport, loc. Poiana Codrului, 
com. Crucișor, jud. Satu Mare - 100.000 lei 
 
Autor:  
Deputat PANAIT Radu USR 

Amenajare teren de sport, loc. Poiana Codrului, 
com. Crucișor, jud. Satu Mare - 100.000 lei 
 
Sursa de finanțare : Capitolul ‚Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
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Grupul Parlamentar USR 

‘Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38‚ Programul național de construcții de 
interes public sau social 
, Cod 1324  

285. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și 
Administrației 

Reabilitare clădire școală loc. Gherța Mare, 
com. Turț, jud. Satu Mare - 1.3 mil lei 
 
Autor:  
Deputat PANAIT Radu USR 
 
Grupul Parlamentar USR 

Reabilitare clădire școală loc. Gherța Mare, com. 
Turț, jud. Satu Mare - 1.3 mil lei 
 
 
Sursa de finanțare : Capitolul ‚Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38‚ Programul național de construcții de 
interes public sau social 
, Cod 1324  

286. Ministerul Dezvoltarii 
Legea Bugetului de Stat pe anul 2023/ 
Anexa 3/15/28/ punctul B „Obiective 
(proiecte) de investiții noi”, 5001 
Cheltuieli - Buget de stat/ 500155 
Titlul VII Alte Transferuri/ 50017101  
Active fixe/ 5001710101  Construcții 

Se suplimenteaza bugetul alocat cu 0.9 mii mii 
lei pentru proiectul de heliport acreditat 
pentru zboruri pe timp de noapte la Targu 
Jiu 

 - studiu de fezabilitate, proiect tehnic si 
executie 

  
  

Radu Miruță – grupul parlamentar al USR 

Cetățenii județului Gorj nu pot beneficia de 
transport medical aerian de urgență pe timp de 
noapte, fiindcă “heliportul” din Târgu Jiu nu 
poate deservi aterizări și decolări pe perioada 
întunericului, chiar dacă elicopterele sunt dotate 
cu sistem de navigație nocturn, iar piloții sunt 
autorizați să zboare pe timpul nopții, cum de 
altfel se și întâmplă în alte zone din țară. Cu 
toate că a beneficiat în 2012 de fonduri 
guvernamentale de 451.000 RON, la Târgu Jiu 
este doar o platformă betonată pe care piloții 
aterizează pe propria răspundere.  
70% din cazurile preluate de elicopterele 
SMURD rămân în viață, dar în județul Gorj 
jumătate din timp, acestea nu pot fi deservite 
fiindcă nu avem heliport autorizat AACR. În 
condițiile în care SJU Târgu-Jiu nu are secție de 
cardiologie intervențională și nici prea multe 
posibilități de intervenție în cazul unui accident 
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vascular, nu există șansa la viață pentru niciunul 
dintre noi sau dragi nouă. Oferta ferma de pret 
total 186.000 euro. 
Sursa de finantare:  Capitolul ‚Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284  

287. Ministerul Dezvoltarii 
Legea Bugetului de Stat pe anul 2023/ 
Anexa 3/15/28/ punctul B „Obiective 
(proiecte) de investiții noi”, 5001 
Cheltuieli - Buget de stat/ 500155 
Titlul VII Alte Transferuri/ 50017101  
Active fixe/ 5001710101  Construcții 

  

Se suplimenteaza bugetul alocat cu 59 mii mii 
lei pentru proiectul de unire prin telegondola 
a domeniilor schiabile Ranca (Gorj) - Vidra 
(Valcea) TRANSALPINA - studiu de 
fezabilitate, proiect tehnic si executie 
  
Autor: Radu Miruta – grupul parlamentar al 
USR 
  
  

  

Intre ultimul pilon al telescaunului de la Ranca 
(Gorj) si ultimul pilon al teleschiului de la Vidra 
(Valcea) sunt 8.53km, la o medie a altitudinii de 
1900m, 70% din traseu fiind pe panta opusa 
Soarelui. La altitudini de 2105, 1950, 1851m se 
bifurca zeci de km de traseu pentru partii 
adiacente, rezultand cel mai mare domeniu din 
tara. Pe langa acest domeniu trece Transalpina, 
sosea asfaltata care leaga regiuni istorice. La 
Ranca exista unitati de cazare, acomodare 
suficienta pentru inceput. Odata facut acest 
proiect, turismul va trece la alt nivel. Operatori 
hotelieri internationali aduc cu sine si alt gen de 
turisti, care inseamna dezvoltare adiacenta 
pentru multe alte activitati. Inseamna locuri de 
munca, comert, multi bani tranzactionati, alt gen 
de afaceri. Valoare proiect 11.94 milioane de 
euro (aprox 1500 noi locuri de munca si 
dezvoltare economica pe verticala). 
Sursa de finantare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri 
de capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284 
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288.  Anexa nr. 3 / 15 / 01 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice Și 
Administrației – Programul Național de 
Dezvoltare Locală – etapa I 

 Se adăugă suma de 144.300 mii lei pentru 
construcția Parcului Științific și Tehnologic 
TETAPOLIS Cluj-Napoca 
  
Se suplimentează bugetul Programului 
Național de Dezvoltare Locală – etapa I cu 
suma de  144.300 mii lei pentru construcția 
Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS 
Cluj-Napoca. 
  
  
  
Autor, 
Senator Cristian Bordei, USR 

Parcul Științific și Tehnologic TETAPOLIS Cluj-
Napoca reprezintă un suport major pentru 
dezvoltarea unui hub de cercetare-dezvoltare și de 
transfer tehnologic în domeniul tehnologiilor de 
vârf în județul Cluj. Acesta ar crea o sinergie 
foarte bună  între puternicul mediu universitar și 
ecosistemul emergent de start-up-uri în domeniul 
IT și de tehnologie din județul Cluj cu potențiale 
rezultate extrem de bune în ceea ce privește 
dezvoltarea unei noi generații de companii 
românești de succes cu amprentă nu numai 
națională, ci și europeană. 
  
Sursa: Capitolul‚ Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ Programul 
Național de Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284. 

289. Anexa nr. 3 / 15 / 01 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice Si 
Administrației 

Se adaugă suma de 4.770 mii lei pentru 
proiectul: 
„ ASFALTARE SATE ADIACENTE 
PRILOG, PRILOG VII, ORASU NOU VII” 
  
Autor: Senator Robert Zob, grup parlamentar 
USR. 
  
  

Prin programul Anghel Saligny s-a primit o 
parte din finanțarea necesară pentru începerea 
procesului de asfaltare al drumurilor principale 
din satele Prilog, Prilog  Vii, Orașu Nou Vii, mai 
exact 1.820 mii lei, însă fondurile au fost 
insuficiente, continuarea si finalizarea lucrărilor 
fiind blocate din lipsa de fonduri. Costul total al 
acestor lucrări este de 6.590 mii lei, astfel, suma 
de 4.770 mii de lei este suma necesara finalizării 
asfaltari acestor drumuri principale. 
Sursa: Capitolul ‚Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ Programul 
Național de Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284.  
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290. Anexa nr. 3 / 15 / 01 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice Si 
Administrației 

Se adaugă suma de 272.250 mii lei pentru 
proiectul: 
„ RACORDAREA LA RETEAUA DE GAZ 
IN COMUNA ORAȘU NOU” 
  
Autor: Senator Robert Zob, grup parlamentar 
USR. 

Comuna Orașu Nou din Județul Satu Mare, nu 
este racordata la rețeaua de gaze. Pe lângă faptul 
ca aceasta investiție este necesara pentru 
dezvoltarea comunei, având in vedere ca lângă 
comuna Orașu Nou se afla tronsonul de înalta 
presiune, aceasta investiție ar deservi celor 11 
localități învecinate. 
Așadar, suma de 272.250 mii lei este necesara 
pentru realizarea lucrărilor de racordare la 
rețeaua de gaz din comuna Orașu Nou. 
  
Sursa: Capitolul ‚Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ Programul 
Național de Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284.  

291. Anexa nr. 3 / 15 / 01 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice Si 
Administrației 

Se adaugă suma de 5.000 mii lei pentru 
proiectul: 
„ BAZIN DE INOT SEMI-OLIMPIC DIN 
NEGREȘTI-OAȘ” 
  
Autor: Senator Robert Zob, grup parlamentar 
USR 

Negrești-Oaș este unul dintre cele trei mari orașe 
ale județului Satu-Mare, având o populație de 
aproape 12 mii de locuitori. Practicarea sportului 
de masă este un beneficiu pentru cetățeni, însă 
mulți dintre ei, mai ales cei tineri, aleg să facă 
următorul pas trecând de la sportul de masa la 
cel profesional. Pentru încurajarea acestora, este 
nevoie de o astfel de investiție și anume 
construirea unui bazin semi-olimpic de înot. 
Costurile se ridică la suma de 5.000 mii de lei, 
bani pe care ii solicitam prin acest exercițiu 
bugetar. 
Sursa: Capitolul ‚Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ Programul 
Național de Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

144



292. Anexa nr. 3 / 15 / 01 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice Si 
Administrației 

Se adaugă suma de 5.900 mii lei pentru 
proiectul: 
„ HALA DE PROCESARE LEGUME SI 
FRUCTE DIN LOCALITATEA HALMEU” 
  
Autor: Senator Robert Zob, grup parlamentar 
USR. 

Ocupația de bază a locuitorilor din Halmeu este 
agricultura, fiind comuna cu cea mai mare 
suprafață de căpșuni cultivată. Piața de desfacere 
este una dintre cele mai mari probleme ale 
cultivatorilor de acolo, de multe ori neavând 
către cine să își vândă marfa, ori ajung să o 
vândă la preț de nimic. De altfel, nici în 
momentul de față acolo nu este pusă în funcțiune 
o hală de depozitare, iar de multe ori oamenii 
rămân cu fructele și legumele în câmp. 
Existența unei hale de prelucrare i-ar ajuta să își 
vândă mereu marfa și ar crește substanțial 
economia locală. 
Sursa: Capitolul ‚Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ Programul 
Național de Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

293. Anexa nr. 3 / 15 / 01 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice Si 
Administrației 

Se adaugă suma de 2.376 mii lei pentru 
proiectul: 
„ MICROBUZE ELECTRICE VERZI 
PENTRU LOCALITATEA ORAȘU NOU” 
  
Autor: Senator Robert Zob, grup parlamentar 
USR 

În comuna Orașu Nou se afla peste 80 de copii 
care urmează cursurile școlare. În fiecare zi 
acești copii sunt nevoiți să parcurgă 90 de km, 
până la scoală unde învață. Microbuzele cu care 
se deplasează, în acest moment, sunt extrem de 
vechi, ineficiența lor fiind un minus atât pentru 
copii cât si pentru mediul înconjurător. Suma de 
2.376 mii lei este necesara pentru achiziționarea 
unor microbuze electrice noi, cu care elevii sa 
fie transportați către, si de la scoală. 
Sursa: Capitolul ‚Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ Programul 
Național de Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284  
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294. Anexa nr. 3 / 15 / 01 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice Si 
Administrației 

Se adaugă suma de 3.564 mii lei pentru 
proiectul: 
„ MICROBUZE ȘCOLARE VERZI PENTRU 
LOCALITATEA NEGREȘTI-OAȘ” 
  
Autor: Senator Robert Zob, grup parlamentar 
USR 

Microbuzele care deservesc acum orașul 
Negrești-Oaș și localitățile învecinate sunt vechi, 
având de funcționare problemele tot mai dese. În 
loc să investim în reparații pe mașini cu un grad 
de poluare mare, mai bine investim în microbuze 
noi, electrice, pentru un viitor sustenabil. De 
asemenea, creșterea confortului copiilor este un 
plus foarte mare. Pentru acesta investiție este 
necesara suma de 3.564 mii lei. 
Sursa: Capitolul ‚Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ Programul 
Național de Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284  

295. Anexa nr. 3 / 15 / 01 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice Si 
Administrației 

Se adaugă suma de 300 mii lei pentru 
proiectul: 
„DOTAREA SECȚIEI DE CARDIOLOGIE A 
SPITALULUI ORĂȘENESC NEGREȘTI-
OAȘ CU UN APARAT DE 
ECOCARDIOGRAFIE” 
  
Autor: Senator Robert Zob, grup parlamentar 
USR 

Ecocardiografia este una dintre cele mai 
importante tehnici non-invazive de a 
diagnostica, manageria sau urmări bolile de 
inima. Este o investigație cu acces facil, care se 
poate realiza la patul pacientului, este 
nedureroasa si rezultatele ei sunt oferite in timp 
real. Spitalul din Negrești-Oaș deține un aparat, 
însă vechimea acestui îl face sa fie depășit de 
necesitățile din zilele noastre. Acest tip de aparat 
este esențial pentru secțiile de chirurgie, iar 
spitalul din Negrești-Oaș este un spital mare la 
care au acces o multitudine de cetățeni. 
Pentru achiziționarea acestui aparat este 
necesara suma de 300 mii lei. 
Sursa: Capitolul‚ Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ Programul 
Național de Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 
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296. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 
  
Programul național de construcții de 
interes public sau social Cod 1324 

Se adaugă suma de 43.000 mii lei pentru 
programul de construcții de interes public sau 
social Subprogramul Complexuri sportive 
pentru Construire și dotare Stadion de atletism, 
Bd. Unirii, nr.14A, municipiul Baia Mare, în 
cadrul Complexului Sportiv “Lascăr Pană” 
  
Autor: Brian Cristian, Deputat USR 

Infrastructura Sportivă din România este 
deficitară și este una dintre principalele cauze ale 
lipsei de performanță. Unul dintre Complexurile 
Sportive Naționale văduvite de investiții în 
infrastructură este „Lascăr Pană” din Baia Mare 
iar în acest moment, finanțarea bazei de atletism 
reprezintă o urgență și o prioritate națională. 
  
Sursa de finanțare: 
Capitolul‚ Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 54‚ Programul national de 
investitii Anghel Saligny; Cod 2230. 

297. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare  

Se suplimentează bugetul alocat cu suma de 700 
mii lei, care va fi folosită pentru proiectul 
Modernizare rețea stradala in comuna RONA 
DE SUS etapa 1, Comuna Rona de Sus, jud. 
Maramureș 
  
Autor: Brian Cristian, Deputat USR 

Investiția este necesară pentru îmbunătățirea 
infrastructurii stradale locale și creşterea calităţii 
vieţii pentru locuitorii din Comuna Rona de Sus 
  
Sursa de finanțare: 
Capitolul‚ Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 54‚ Programul national de 
investitii Anghel Saligny; Cod 2230. 
  
  

298. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 
  

Se suplimentează bugetul alocat cu suma de 
1000 mii lei, care va fi folosită pentru proiectul 
Proiecte de reabilitare Băi Coștiui, jud. 
Maramureș 
  
Autor: Brian Cristian, Deputat USR 

Reabilitare Băi Coștiui, statiune balneo-
climaterica din jud. Maramureș pentru creşterea 
calităţii vieţii locuitorilor din zonă și promovarea 
turismului. 
  
  
  
Sursa de finanțare: 
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Capitolul‚ Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 54‚ Programul national de 
investitii Anghel Saligny; Cod 2230. 
  

299. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare, Programul cod 561 

Proiect reabilitare Cămin cultural Rona de Sus, 
județul Maramureș – CNI – 1000 mii lei 
  
Autor: Brian Cristian, Deputat USR 

Construirea căminului cultural Rona de Sus,  
reprezintă o prioritate pentru păstrarea și 
promovarea valorilor unei comunități multi-
culturale din comună. 
 
Sursa de finanțare: 
Capitolul‚ Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 54‚ Programul national de 
investitii Anghel Saligny; Cod 2230. 
  

300. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare,  

Se suplimentează bugetul alocat cu suma de 
2.000 mii lei, care va fi folosită pentru proiectul 
Dispensar uman nou în Rona de Sus, jud. 
Maramureș. 
  
Autor: Brian Cristian, Deputat USR 

Infrastructura si serviciile sanitare de baza în 
comunitățile rurale sunt neadecvate atât din punct 
de vedere al calității dar mai cu seamă a 
functionalității acestora. Proiectul promovează 
accesul medicilor în localitate. 
  
  
Sursa de finanțare: 
Capitolul‚ Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 54‚ Programul national de 
investitii Anghel Saligny; Cod 2230. 
  

301. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Se suplimentează bugetul alocat cu suma de 
9.960 mii lei, care va fi folosită pentru proiectul 

Este necesară extinderea rețelei publice de 
distribuție a apei potabile și canalizare a apelor 
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Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Extindere rețea de distribuție a apei potabile și 
a celei de canalizare menajeră în comuna 
LEORDINA, județul Maramureș” 
  
Autor: Brian Cristian, Deputat USR 

uzate menajere pentru desfășurarea în condiții 
optime a activităților zilnice ale populației. 
  
Sursa de finanțare: 
Capitolul‚ Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 54‚ Programul national de 
investitii Anghel Saligny; Cod 2230. 
  

302. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se suplimentează bugetul alocat cu suma de 
1.300 mii lei, care va fi folosită pentru proiectul 
Realizare de podețe noi pe văile din localitatea 
LEORDINA, județul Maramureș” 
  
Autor: Brian Cristian, Deputat USR 

Această investiție este necesară pentru prevenirea 
inundațiilor, creșterea siguranței rutiere, 
îmbunătățirea aspectului general al localității și 
creșterea nivelului de trai. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul‚ Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 54‚ Programul national de 
investitii Anghel Saligny; Cod 2230. 
  

303. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se suplimentează bugetul alocat cu suma de 
2.300 mii lei, care va fi folosită pentru 
finalizarea Corpului B la Școala din comuna 
LEORDINA, județul Maramureș” 
  
Autor: Brian Cristian, Deputat USR 

Realizarea acestui obiectiv de investiții contribuie 
la asigurarea de condiții optime pentru 
desfășurarea actului educațional, îmbunătățirea 
accesului copiilor la educație și reducerea 
cheltuielilor din bugetul local. 
  
Sursa de finanțare: 
Capitolul‚ Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 54‚ Programul national de 
investitii Anghel Saligny; Cod 2230. 
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304. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se suplimentează bugetul alocat cu suma de 350 
mii lei, care va fi folosită pentru proiectul 
Îmbunătățirea Serviciilor de baza in Comuna 
LEORDINA, Județul Maramureș; Investiția 
1:”Infiintare spațiu public de recreere in 
comuna Leordina, Județul Maramureș, 
Investiția 2: “Dotarea serviciului voluntar 
pentru situații de urgenta in comuna Leordina, 
Investiția 3: „Dotare cămin cultural in comuna 
LEORDINA, județul Maramureș ” 
  
Autor: Brian Cristian, Deputat USR 

Investiția este necesară pentru îmbunătățirea și 
creşterea calităţii vieţii pentru locuitorii din 
Comuna Leordina, Județul Maramureș. 
 
 
Sursa de finanțare: 
Capitolul‚ Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 54‚ Programul national de 
investitii Anghel Saligny; Cod 2230. 
  
  

305. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se suplimentează bugetul alocat cu suma de 
29.600 mii lei, care va fi folosită pentru 
proiectul Modernizare drumuri comunale, străzi 
rurale și ulițe în comuna LEORDINA, jud. 
Maramureș 
  
Autor: Brian Cristian, Deputat USR 

Modernizarea rețelei de drumuri creează 
oportunități de dezvoltare pentru Comuna 
Leordina, atât din punct de vedere economic cât 
și social, se creează condiții pentru atragerea de 
investitori și atragerea de venituri suplimentare la 
bugetele locale contribuind la creșterea nivelului 
de trai al populației și îmbunătățirea condițiilor de 
circulație rutieră. 
 
Sursa de finanțare: 
Capitolul‚ Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 54‚ Programul national de 
investitii Anghel Saligny; Cod 2230. 
  

306. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se suplimentează bugetul alocat cu suma de 
3.900 mii lei, care va fi folosită pentru proiectul 
Modernizare, extindere și dotare cămin cultural 
sat Leordina, nr.448, comuna LEORDINA, 
județul Maramureș 
  

Această investiție este necesară pentru 
revitalizarea vieții cultural – artistice din comună, 
organizarea de evenimente care pot contribui la 
dezvoltarea economică și socială a comunității 
 
Sursa de finanțare: 
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Autor: Brian Cristian, Deputat USR Capitolul‚ Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 54‚ Programul national de 
investitii Anghel Saligny; Cod 2230. 
  

307. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se suplimentează bugetul alocat cu suma de 440 
mii lei, care va fi folosită pentru proiectul 
Dispensar Medical în comuna LEORDINA, 
județul Maramureș 
  
Autor: Brian Cristian, Deputat USR 

Infrastructura si serviciile sanitare de baza în 
comunitățile rurale sunt neadecvate atât din punct 
de vedere al calității dar mai cu seamă a 
functionalității acestora. Proiectul promovează 
accesul medicilor în localitate. 
  
  
Sursa de finanțare: 
Capitolul‚ Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 54‚ Programul national de 
investitii Anghel Saligny; Cod 2230. 
  

308. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se suplimentează bugetul alocat cu suma de 
2.180 mii lei, care va fi folosită pentru proiectul 
Creșterea eficienței energetice și gestionarea 
inteligentă a energiei în clădirile publice cu 
destinație de unități de învățământ la Școala 
Gimnazială nr. 1 și 2, comuna LEORDINA, 
județul Maramureș 
  
Autor: Brian Cristian, Deputat USR 

Acest proiect de investiții va asigura un grad 
sporit de confort elevilor din comuna Leordina si 
le va facilita accesul la educație. 
  
Sursa de finanțare: 
Capitolul‚ Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 54‚ Programul national de 
investitii Anghel Saligny; Cod 2230. 
  

309. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 

Se suplimentează bugetul alocat cu suma de 846 
mii lei, care va fi folosită pentru proiectul 
Extindere rețea de apă și canalizare, 

Este necesară extinderea rețelei publice de 
distribuție a apei potabile și canalizare a apelor 
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Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

branșamente și racorduri la utilități în comuna 
LEORDINA, județul Maramureș” 
  
Autor: Brian Cristian, Deputat USR 

uzate menajere pentru desfășurarea în condiții 
optime a activităților zilnice ale populației. 
 
 
Sursa de finanțare: 
Capitolul‚ Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 54‚ Programul national de 
investitii Anghel Saligny; Cod 2230. 
  

310. Anexa nr. 3/15 
Capitolul 5001 
Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
Transferuri de capital’, Alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284. 

Se adaugă suma de 23.000 mii lei pentru 
dotarea UAT-urilor cu echipamente IT 
necesare pentru oferirea opțiunii de plată 
online a taxelor și impozitelor  (~2300 UAT-
uri care nu respectă OUG 193/2002) 
  
  
Autor: Brian Cristian, Deputat USR 

Asigurarea unui buget pentru înrolarea pe 
Ghiseul.ro a tuturor UAT-urilor la nivel național, 
conform Legii 128/2022 pentru modificarea 
privind introducerea sistemelor moderne de 
plată, prin care UAT-urile sunt obligate să se 
înroleze și să implementeze metode moderne de 
plată. Bugetul estimativ este de 10.000 lei/UAT 
și în prezent sunt 2300 UAT-uri la nivel național 
care încă nu sunt înrolate pe Ghiseul.ro. Prin 
urmare, bugetul necesar estimat este de 23.000 
mii lei. 
  
Sursa de finanțare: 
Se diminuează bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației (anexa nr. 
3/28) la capitolul 5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 54, Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 23.000 mii lei. 

311. Anexa 3 / 15 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
  
Programul național de construcții de 
interes public sau social Cod 1324. 

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 3/21 
pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 26.748 mii lei. 
  
Autor: Brian Cristian, Deputat USR 

Construcție bază sportivă în sat Sânnicoară, com. 
Apahida, jud. Cluj. Există documentație tehnico-
ec. completă. Proiectul este depus pentru 
finanțare la CNI.Valoare estimată 26.747.518,73 
lei 
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Sursa de finanțare: 
Anexa nr.3/65/02 - Ministerul Finanțelor - 
Acțiuni Generale de la capitolul 54.01 ”Alte 
servicii publice generale”, titlul 50 ”Fonduri de 
rezervă”, articolul 50.01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului”. 

312. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 3/21 
pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 69.000 mii lei. 
  
Autor: Brian Cristian, Deputat USR 

Stadion Municipal Viorel Mateianu - Reabilitare, 
modernizare - Etapa II, municipiul Baia Mare, str. 
Campul Tineretului nr. 2 
 
Sursa de finanțare: 
Capitolul‚ Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 54‚ Programul national de 
investitii Anghel Saligny; Cod 2230. 
  

313. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Dezvoltării. Lucrărilor Publice și 
Administrației la capitolul alte transferuri cu 
suma de 24.500 mii lei pentru - Reablitare 
Centrul Cultural Maramureș (fosta Casa 
Tineretului din Municipiul Baia Mare) 
  
Autor: Brian Cristian, Deputat USR 

Centrul Cultural Maramureș (fosta Casa 
Tineretului din Municipiul Baia Mare) necesită 
acțiuni de reabilitare a clădirii, deoarece se află 
într-o stare avansată de degradrare. Mai multe 
articole de presă din ultimii ani au atras atenția 
asupra acestui aspect. Intervenția fiind de maximă 
necesitate. În acest moment, există și studiu de 
fezabilitate pentru demararea lucrărilor. 
  
Sursa de finanțare: 
Capitolul‚ Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 54‚ Programul national de 
investitii Anghel Saligny; Cod 2230. 
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314. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Anexa 3/15 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației – Se 
suplimentează cu suma de 600 mii construire 
Teren sport în Comuna Budesti,.județ Bistrița-
Năsăud. 
  
Autor: Brian Cristian, Deputat USR 

Investiția este necesară a fi realizată cu scopul de 
a crește calitatea vieții și activităților sportive a 
locuitorilor 
  
Sursa de finanțare: 
Capitolul‚ Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 54‚ Programul national de 
investitii Anghel Saligny; Cod 2230. 

315. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se suplimentează cu suma de 500 mii lei pentru 
construire dispensar uman cu locuință de 
serviciu, comuna Budești, județ Bistrița-
Năsăud. 
  
Autor: Brian Cristian, Deputat USR 

Infrastructura si serviciile sanitare de baza în 
comunitățile rurale sunt neadecvate atât din punct 
de vedere al calității dar mai cu seamă a 
functionalității acestora. Proiectul promovează 
accesul medicilor în localitate. 
  
Sursa de finanțare: 
Capitolul‚ Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 54‚ Programul national de 
investitii Anghel Saligny; Cod 2230. 
  

316. Anexa nr. 3 / 15 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice Si 
Administrației 

La Anexa nr. 3 / 15 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice Si Administrației se propune 
alocarea sumei de 10.000 mii lei în vederea 
realizării obiectivului: 
  
Modernizarea Drumului Județean DJ151B 
între localitățile Dumbrăveni - Cund. 
 
Senator Claudiu Mureșan 
Deputat Dan Barna 
Grupul Parlamentar USR 

Drumul Județean DJ151B reprezintă un segment 
important din grupul de drumuri ce leagă județul 
Sibiu de județul Mureș. 
Pe o distanță ce se întinde pe 7.6 km, drumul 
județean nu a mai beneficiat de niciun fel de 
modernizare în ultimii ani. 
Mai mult, porțiunea de drum din DJ151B aflată 
pe teritoriul județului Mureș a beneficiat de 
modernizări, în timp ce tronsonul aflat pe 
teritoriul județului Sibiu, nu. 
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Sursa de finanțare: Capitolul ‚Locuințe, Servicii 
și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri 
între Unități ale Administrației Publice’, Articol 
2 ‚Transferuri de capital’, Alineat 54‚ Programul 
national de investitii "Anghel Saligny" Cod 
2230. 

317. Anexa nr. 3 / 15 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice Si 
Administrației 

La Anexa nr. 3 / 15 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice Si Administrațieit,se 
propune alocarea sumei de 57,700 mii lei în 
vederea realizării obiectivului: 
  
Resistematizarea Parcării str. 9 Mai – B-dul 
Unirii, Bacău 
 
Autori: 
Sebastian Cernic, senator USR 

Teodor Lazar, deputat USR 

Politica de parcări reprezintă una dintre 
principalele unelte utilizate într-o schimbare de 
paradigmă în infrastructura de transport. 
Managementul parcărilor joacă un rol vital în 
prioritizarea mobilității nepoluante sau cu emisii 
scăzute. 
Având în vedere supraaglomerarea vehiculelor în 
orașul Bacău din ultimii ani, resistematizarea 
parcărilor pentru transport municipal a devenit 
imperativă, mai ales pe principalele noastre artere 
de circulație. 
Disponibilitatea locurilor de parcare la destinații, 
adesea chiar gratuite, reprezintă un „stimulent” 
important pentru utilizarea autovehiculelor 
personale. 
Imposibilitatea de a satisface necondiționat 
nevoia de parcare precum și de mobilitate a 
vehiculelor personale, confirmă o schimbare de 
paradigmă și reorientarea gândirii de la conceptul 
de transport către accesibilitate. 
  
Sursa de finanțare: Capitolul „Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică”, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice’, Articol 2‚ Transferuri de capital’, 
Alineat 38‚ Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284. 
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318. Anexa nr. 3 / 15 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice Si 
Administrației 

Se adaugă suma de 290.000 mii lei la credite 
de angajament și credite bugetare pentru 
finanțarea construcției ocolitorii Cincu și 
Cincșor pentru acces la Baza Militară Cincu. 
 
 
Autori: 

Senator USR Ambrozie-Irineu DARĂU 

Deputat USR Andrei-Marius MIFTODE 

Deputat USR Victor ILIE 

Având în vedere importanța strategică a 
Centrului de Instruire pentru Luptă al Forțelor 
Terestre Getica, gradul ridicat de degradare a 
actualei infrastructuri rutiere ce face legătura cu 
aceasta, precum și riscul de degradare a 
locuințelor din vecinătatea infrastructurii 
actuale, Consiliul Județean Brașov a realizat 
studii de fezablitate pentru realizarea a două 
ocolitori ale satelor Cincu și Cincșor, care să 
acomodeze nevoia actuală și viitoare, făcând 
legătura cu DN1. 
Stadiul proiectului: solicitare de finanțare de la 
bugetul național din partea Consiliului Județean 
Brașov 
  
Sursa de finanțare: Se diminuează de la Anexa 
nr. 3 / 15 / 02 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Capitol 7001 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, Titlul 
51 Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice, Articol 2 Transferuri de capital, Alineat 
38‚ Programul Național de Dezvoltare Locală 
(Etapa II) Cod 1725 

319. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Cinema Trianon - Hub creativ pentru arte 
vizuale și ale spectacolului, Municipiul Iași, 
județul Iași. Finantare 29 mil lei.   
                                                                                                
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Cinematograful „Trianon” a fost construit după 
Primul Război Mondial, denumirea trimițând în 
mod direct spre Palatul Marele Trianon de la 
Versailles. Sala de cinema are o capacitate de 
757 locuri (525 la parter, 104 la balconul 1 și 
128 la balconul 2). Clădirea dispune de spații 
generoase atat pentru spectacole (teatru, film, 
muzica) cat si pentru expozitii si alte forme de 
art performance. Exista SF însă lucrările încă nu 
au început.  
                                                        
Sursa de finanțare: 
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- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

320. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice și Administratiei 

Refuncționalizare, reabilitare corp C1+C2 şi 
cantină Colegiul Pedagogic Vasile Lupu 
Municipiul Iași, Județul Iasi. Finantare 100 mil 
lei.                                                                                                  
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” este reper 
identitar al culturii şi educaţiei ieşene şi 
continuatorul unei tradiții de peste 160 de ani, cu 
rol esențial în pregătirea învățătorilor din țara 
noastră. În anul 2018, Primăria Iaşi, proprietarul 
clădirii, a realizat, prin achiziție publică, 
proiectul tehnic și detaliile de execuție 
(PTh+DE) în vederea refuncționalizării şi 
reabilitării clădirii liceului şi cantinei execuția 
lucrărilor fiind preconizată a se realiza din 
bugetul local sau prin Compania Națională de 
Investiții. Procedura de achiziție publică a fost 
stopată din cauza contestațiilor, la această dată 
fiind în curs reactualizarea prețurilor în vederea 
lansării licitației de execuție a lucrărilor. 
                                                                                                                                        
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

321. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Conectivitate infrastructură velo si 
intermodalitate în Zona Metropolitana Iasi. 
Finantare 19 mil lei.                                                                                                        

Pista ciclabila va fi conectata cu traseele de 
transport public către comunele limitrofe 
municipiului Iasi: Aroneanu, Holboca, Tomesti, 
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Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Schitu Duca, Bârnova, Ciurea, Miroslava, Valea 
Lupului și Popricani astfel incat sa se asigure 
accesibilitate la obiectivele de interes public 
(unități școlare, instituții publice și agenți 
economici).         
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

322. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Construcție creșă Sat Valea Lupului, comuna 
Valea Lupului, județul Iași. Finantare 3,5 mil 
lei                                                             
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Satul Valea Lupului și-a dublat în ultimul 
deceniu populatia, în mod special cu familii 
tinere atrase de calitatea locurilor de muncă din 
industria IT ieseana. Existenta unei noi crese ar 
rezolva deopotriva problema ingrijirii celor mici 
cat si a descongestionarii traficului spre centrul 
municipiului Iași. Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

323. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Construcție grădinițe Sat Valea Lupului, 
comuna Valea Lupului, judetul Iasi. Finantare 
3,5 mil lei                                                                                  
  
  

Multe familii tinere atrase de calitatea locurilor 
de muncă din industria IT ieseana au contribuit 
la creșterea semnificativă a populației din Satul 
Valea Lupului. Construirea unor noi gradinite ar 
rezolva deopotriva problema ingrijirii celor mici 
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Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

cat si a descongestionarii traficului spre centrul 
municipiului Iași.   
                                                        Sursa de 
finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

324. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Extindere școală Sat Valea Lupului, comuna 
Valea Lupului, judetul Iasi. Finantare 6 mil lei      
  
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Elevii din Valea Lupului frecventează școlile 
gimnaziale din Municipiul Iași. Construirea de 
noi facilități de educație preuniversitară ar 
conduce la creșterea calității actului de 
invatamant.   
                                                   Sursa de 
finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

325. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Pasarele pietonale pentru traversarea DN 583 
Sat Valea Lupului, comuna Valea Lupului, 
judetul Iasi. Finantare 8 mil lei.   
  
                                                                                                        
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Pasarelele pietonale ar imbunatati traficul si ar 
conduce la reducerea incidentei accidentelor de 
circulatie, foarte frecvente în aceasta zona.  
  
                                         
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
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impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

326. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Studiu hidrologic privind managementul 
apelor pluviale Sat Valea Lupului, comuna 
Valea Lupului, judetul Iasi. Finantare 2 mil lei      
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Studiul este necesar în vederea dimensionarii 
infrastructurii de colectare a apelor reziduale si a 
retelei de canalizare. 
                                                           Sursa de 
finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

327. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Asfaltare drumuri de legătură cu localitățile 
învecinate sat Valea Lupului, comuna Valea 
Lupului, judetul Iasi. Finantare 5 mil lei.   
  
                                                                                                     
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Drumurile de legatura dintre satele comunei 
devin impracticabile pe perioada sezonului 
ploios. 
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

328. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Panouri fotovoltaice prosumator cu putere 
maxima instalata de 400KW  sat Valea 
Lupului, comuna Valea Lupului, judetul Iasi. 
Finantare 2 mil lei.                                                               
  

Panourile fotovoltaice vor contribui la reducerea 
cheltuielilor cu energia electrică pentru serviciile 
publice. 
  
Sursa de finanțare: 
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Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

329. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Parc fotovoltaic minim 10MW sat Valea 
Lupului, comuna Valea Lupului, judetul Iasi. 
Finantare 10 mil lei    
                                                                                   
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Parcul fotovoltaic va constitui o alternativă 
pentru alimentarea în siguranta cu energie 
electrică a serviciilor publice si deopotriva a 
cetatenilor comunei. 
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

330. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Centru medical de permanență sat Valea 
Lupului, comuna Valea Lupului, județul Iasi.  
Finantare 500 mii lei    
  
                                                                                                        
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Serviciile publice de sanatate, inclusiv cele de 
urgenta minora, trebuie asigurate atat pentru 
populatia tanara care este cea mai numeroasă cat 
și pentru cei vârstnici, pentru a nu aglomera 
instituțiile medicale de primire din Municipiul 
Iasi.  
  
                                                         Sursa de 
finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
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- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

331. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Amenajare Centru Satesc Horlesti, comuna 
Rediu, judetul Iasi. Finantare 400 mii lei.   
  
                                                                        
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Se prevăd lucrări de refacere a carosabilului, 
trotuarelor și mobilierului stradal. 
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

332. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Extindere canalizare comuna Rediu,  judetul 
Iasi. Finantare  de sprijin  42 mil lei. 
  
                                                                                           
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Canalizarea este imperativ necesara in contextul 
cresterii densitatii populatiei, care afecteaza 
negativ panza freatica prin evacuarea 
neconforma a apelor uzate.                      
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

333. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Retea de gaz la Horlesti si Tausesti, comuna 
Rediu, judetul Iasi. Solicitam finantare 48,5 
mil lei 
  
                                                                                                                
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Încălzirea pe baza de gaz metan este esențială 
pentru săteni în contextul scumpirii lemnelor de 
foc.   
  
  
 Sursa de finanțare: 
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- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

334. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Asfaltare Str. Tăuteștilor, comuna Rediu, 
judetul Iasi. Finantare 5 mil lei                              
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Strada devine impracticabila pe perioada 
sezonului ploios. 
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

335. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Construire trotuar Șoseaua Valea Rediului - 
6,7 km. Finantare 1,34 mil lei                                                                                            
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Trotuarele vor permite circulatia în siguranță a 
pietonilor și reducerea accidentelor de circulatie. 
  
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

336. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Corp cladire noua Primaria Rediu, comuna 
Rediu, judetul Iasi. Finantare 2,5 mil lei                                                                        
  

Actualul sediu al primăriei este degradat d.p.d.v. 
al confortului si siguranței construcției și trebuie 
adaptat la tehnologiile IT în vederea 
desfășurarea activității în condiții optime.                                                            
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Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

337. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Construire podet in comuna Rediu,  judetul 
Iasi. Finantare 1,133 mil lei 
  
                                                                                              
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Podetul va permite accesul mai facil, pietonal și 
pentru automobile între doua sectoare ale 
satului. 
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

338. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Rebilitarea moderată a Școlii Gimnaziale 
Rediu. Finantare 1,25 mil lei  
  
                                                                                                   
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Reabilitarea presupune crearea conditiilor de 
izolare termica, modernizare utilitati și dotare 
spatii de practicare a activităților sportive.                                                      
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 
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339. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Creșa în comuna Rediu, judetul Iasi. Finantare 
1,5 mil lei        
  
                                                                                                            
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Localitatea a devenit în ultimii ani rezidenta 
pentru multe familii tinere care au nevoie de 
facilități adecvate pentru educația și îngrijirea 
copiilor.                                                  
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

340. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Parc de joacă copii în Dealul Zorilor, sat 
Rediu, sat Horlesti comuna Rediu,  judetul 
Iasi. Finantare 850 mii lei.   
  
                                                                                      
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Locurile de joacă în aer liber pentru copii sunt o 
condiție esentiala pentru cresterea armonioasa si 
sanatoasa a acestora. 
  
                                                                            
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

341. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Teren de sport/Sala de sport/Baza sportiva in 
sat Rediu, comuna Rediu, judetul Iasi.  
Finantare 20 mil lei    
  
                                                                                                      
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Lipsa infrastructurii de practicare a sporturilor 
de sala sau în aer liber, în contextul creșterii 
demografice și în special a populației tinere,  
afectează negativ calitatea vieții în noile zone 
rezidentiale din Zona Metropolitană Iași              
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Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

342. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Asfaltare 900 m drum Dealul Zorilor, comuna 
Rediu, judetul Iasi. Finantare 1,398 mil lei 
  
                                                                                        
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Accesul în rezidențele situate în Dealul Zorilor 
este dificil, mai ales în condiții meteo de 
umiditate sporită.                     
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

343. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Consolidarea seismică și renovarea energetică 
a Grădiniței Rediu. Finantare 7,5 mil lei   
  
                            
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Măsurile de consolidare a clădirii si de 
ameliorare a balantei energetice sunt condiții 
sine qua non pentru reducerea riscurilor de 
accidente si a cheltuielilor de întreținere.                                                                            
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 
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344. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Stații de reîncărcare pentru autovehicule 
electrice din fonduri PNRR, comuna Rediu, 
județul Iasi. Finantare 438 mii lei   
  
                                                                                                                             
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Stațiile de încărcare a mașinilor electrice sunt 
necesare pentru a acoperi numărul crescând de 
automobile electrice sau hibride preferate de 
populatia tanara.            
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

345. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Reabilitare statii autobuze, comuna Rediu, 
judetul Iasi. Finantare 1,5 mil lei                           
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Stațiile de autobuz sunt deteriorate, fără 
signalistica adecvata și cu mobilierul stradal 
distrus.  
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

346. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

PIAȚĂ AGRO-ALIMENTARĂ, comuna 
Rediu, judetul Iasi. Co-finantare 500 mii lei          
                                                                                                 
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Un loc de desfacere a produselor agro-
alimentare este util atat pentru producătorii 
zonali cat și pentru consumatorii doritori de 
produse ecologice, proaspete.                     
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
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impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

347. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

ILUMINAT PUBLIC, comuna Rediu, judetul 
Iasi. Co-finantare 500 mii lei.                                                                                                   
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Rețeaua de iluminat public nu acoperă arterele 
noi ale satului unde au fost recent construite 
rezidente.                  
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

348. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Autobuz nou scolar, comuna Rediu, judetul 
Iasi. Finantare 175 mii lei.                                                                                                 
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Transportul elevilor cu autobuzul se impune 
intrucat acestia frecventează cu precădere scoala 
din centrul comunei. In lipsa acestuia elevii 
parcurg zilnic distanțe mari pe jos fapt ce 
afectează negativ procesul de învățare.  
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

349. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Rampa compost sat Tautesti, comuna Rediu, 
judetul Iasi. Finantare 250 mii lei 
  

Rampa de compost va servi pentru depozitarea și 
procesarea deseurilor gospodaresti 
biodegradabile care la ora actuala sunt 
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Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

debarasate in zone arabile sau chiar pe drumul 
public.                                                                     
  
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

350. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Amenajare iaz agrement în comuna Rediu, jud. 
Iași. Finantare 1 mil lei.                                                                                             
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Iazul de agrement va fi deopotriva punct de 
atracție pentru petrecerea timpului liber cat si 
oportunitate de dezvoltare în zona a unor afaceri 
din domeniul HORECA. Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

351. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Construire dispensar, comuna Rediu, judetul 
Iasi. Finantare 2,5 mil lei                                                            
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Dispensarul comunal va fi sediul unor noi 
cabinete de medicina de familie necesare in 
contextul  creșterii demografice a comunei si va 
fi dotat cu echipamente de analize și investigații 
medicale de prima necesitate.         
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
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- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

352. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Sistem supraveghere video stradal comuna 
Rediu, judetul Iasi. Finantare 150 mii lei  
  
                                        Autor: Chichirău 
Cosette-Paula, deputat USR 

Sistemul de supraveghere video este necesar 
pentru a preintampina si rezolva adecvat 
abaterile de conduită ale cetățenilor                                                                             
  
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

353. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Construire cimitir Breazu, comuna Rediu, 
judetul Iasi.  Finantare 1,5 mil                        
                             
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Un nou cimitir răspunde nevoii de servicii 
funerare de calitate pentru populație in creștere.                                    
  
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

354. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Asfaltarea mai multor strazi din comuna 
Rediu, judetul Iasi. Finantare 500 mii lei.        
  
                                  Autor: Chichirău 
Cosette-Paula, deputat USR 

Stratul de asfalt de pe numeroase străzi din 
comuna s-a deteriorat sub actiunea traficului, 
factorilor meteo și precipitatiilor si nu mai 
corespund normelor de calitate. 
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Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

355. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Achizitionare  a 150 cosuri de gunoi, comuna 
Schitu Duca, judetul Iasi. Finantare 50 mii lei 
  
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Depozitarea deșeurilor spontane (ambalaje, 
PET-uri) în cosuri de gunoi stradale va constitui 
o masura complementara gestiunii deseurilor 
gospodaresti si va conduce la un aspect civilizat 
al strazilor din comuna.  
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

356. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Parc de joaca in satele: Poieni, Schitu Duca, 
Poiana, Satu Nou si in centrul satelor Blaga, 
Dumitrestii Galatii, Pocreaca, Slobozia, 
comuna Schitu Duca, judetul Iasi. Finantare 
800 mii lei                                                                                            
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 
  

Parcurile de joacă în toate satele comunei vor 
contribui la dezvoltarea armonioasa si sanatoasa 
a copiilor prin practicarea activităților în aer 
liber precum și la creșterea coeziunii sociale.                                                                
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
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- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

357. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Trotuare si piste de biciclete  de-a lungul 
strazii DN 24 Poieni -Satu Nou din comuna 
Schitu Duca, Judetul Iasi. Finantare 200 mii lei                       
                                                                                   
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Reabilitarea trotuarelor si amenajarea pistelor 
ciclabile vor stimula circulatia pietonala si cu 
bicicleta în condiții de siguranta sporita.                                                                    
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

358. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Indicatoare, marcaje semene de circulatie, in 
toata comuna Schitu Duca. Limitatoare de 
viteza (pe DN 24 in apropiera scolilor) comuna 
Schitu Duca, judetul Iasi. Finantare 70 mii lei                                                                                                             
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Investiția vizează creșterea sigurantei rutiere în 
contextul unui trafic auto intens și periculos.                                            
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

359. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Studiu tehnic pentru “Reabilitarea caminului 
cultural din satul Poieni, comuna Schitu Duca, 
judetul Iasi. Finantare 30 mii lei                                                                                                        
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Existența studiului tehnic condiționează 
depunerea unei cereri de finanțare pe programe 
naționale.                          
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
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- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

360. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Construire dispensar medical în Satul Vișan, 
comuna Barnova, judetul Iasi. Finantare 5 mil 
lei.                                                                                     
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Dispensarul medical va fi dotat cu echipamente 
de analize și investigații medicale de prima 
necesitate și este necesar în contextul creșterii 
demografice.                                        
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

361. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Construire clădire nouă Școala Gimnazială 
Visan, Comuna Barnova, judetul Iasi. 
Finantare 3,2, mil lei                                                                            
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Construirea de noi facilități de educație 
preuniversitară va contribui la creșterea calității 
actului de invatamant și la reducerea „exodului” 
elevilor către centrul Municipiului Iași.                        
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

362. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Reabilitare clădire Centru de mediu, comuna 
Barnova, judetul Iasi.Finantare 800 mii lei            
  
  

Clădirea Centrului Transfrontalier de 
Management Durabil Pentru Protectia Mediului 
și a  Naturii Bârnova a fost realizata prin 
programul PHARE în perioada 2008-2009 in 
parteneriat cu Consiliul Local Pirlita- Republica 
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Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Moldova, Asociația “Codrii Iasilor”, Asociația 
“Viața are prioritate”, Asociația “Tradiții – 
Asociația producătorilor tradiționali”.                                                                              
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

363. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Parc panouri fotovoltaice, comuna Barnova, 
judetul Iasi. Finantare 1,5 mil lei                           
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Panourile fotovoltaice vor contribui la reducerea 
cheltuielilor cu energia electrică pentru serviciile 
publice. 
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

364. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Reamenajare complex agrement Lac langa 
cladirea primariei Barnova - stadionul echipei 
de fotbal Stejarul Barnova, comuna Barnova, 
judetul Iasi. Finantare 800 mii lei                           
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Amenajarea complexului de agrement din 
preajma Primăriei Barnova aflat într-un stadiu 
ridicat de degradare (creșterea vegetației 
invazive, eutrofizare, surpare maluri) ar pune în 
valoare atat virtuțile naturale ale peisajului cat si 
biserica ctitorită de către fiii omului politic Ion 
C. Inculeț (1884-1940), care a îndeplinit 
funcțiile de președinte al Sfatului Țării din 
Basarabia (care a decis la 27 martie 1918 Unirea 
Basarabiei cu România) și de vicepreședinte al 
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Consiliului de Miniștri al României Mari (1936-
1937).                                                                          
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

365. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Alimentare cu apa, canalizare, statii de 
epurare, comuna Valea Seaca, judetul Iasi 
cofinantare de sprijin 1,398 mil lei                         
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Proiectul este finanțat prin POIM 
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

366. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Drumuri de interes local, comuna Valea Seaca, 
judetul Iasi. Co-finantare de sprijin 1.94 mil lei  
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Proiectul este finantat prin PNI.                                           
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

367. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Retea de gaze naturale, comuna Valea Seaca, 
judetul Iasi. Cofinantare de sprijin 791 mii lei 
  
  

Proiectul este finantat prin PNI.                                          
  
Sursa de finanțare: 

175



Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

368. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Reabilitare infrastructură multifunctionala 
pentru practicarea activităților sportive, 
comuna Valea Seacă, județul Iași. Finantare 
450 mii lei                         
  
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Infrastructura de practicare a sporturilor de sala 
sau in aer liber contribuie la dezvoltarea 
armonioasa  si la sanatatea tinerei generatii.                                                                      
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

369. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Proiectare si amenajare spatiu de recreere cu 
pista de biciclete, role si skateboard, comuna 
Tomesti, judetul Iasi. Finantare 500 mii lei            
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Soluțiile propuse prin proiect sunt în acord cu 
tendinta tinerilor de a petrece timpul liber, de a 
face mișcare și de a se amuza, dezvoltand astfel 
o competitivitate sanatoasa si stimulativa.                                                                 
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 
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370. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Executie lucrari de reparatii la acoperisuri 
blocuri cartierul Ștefan cel Mare Tomesti, Jud 
Iasi. Finantare 1 mil lei  
  
                                                               Autor: 
Chichirău Cosette-Paula, deputat USR 

Lucrările de refacere a acoperisurilor din zona 
rezidentiala de blocuri din centrul comunei au 
fost demarate anterior cu finanțare de la bugetul 
local.                      
  
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

371. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Amenajare si marcare treceri de pietoni pe raza 
comunei Tomesti, judetul  Iasi- 5 buc. 
Finantare 100 mii lei                                                                   
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Investiția vizează creșterea sigurantei rutiere în 
contextul unui trafic auto intens.                                  
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

372. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Modernizare drumuri de interes local, comuna 
Tomesti, judetul Iasi. Finantare 3 mil lei                
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Investiția vizează creșterea calității carosabilului 
pentru a asigura securitatea rutieră în contextul 
unui trafic auto intens.                                                                                   
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
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- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

373. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Amenajare spații de joacă copii și zonă de 
recreere adulți în  Comuna Mircești, judetul 
Iași. Finantare 800 mii lei                                                                                                          
  
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Zona de agrement si locurile de joacă vor fi 
realizate prin amenajarea parcului dendrologic 
din centrul comunei. 
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

374. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Reabilitare/Construire sediu administratie 
publica locala in comuna Mircesti, judetul Iasi. 
Finantare 1,5 mil lei                                                                      
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Este necesara realizarea unui sediu nou pentru 
Primaria Mircesti pentru a face fata provocarilor 
legate de digitalizarea serviciilor de 
administratie publica.                  
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

375. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Reabilitare monument Istoric-Biserica 
Ortodoxa Adormirea Maicii Domnului din sat 
Mircesti, com Mircești, judetul Iași. Finantare 
250 mii lei                                                                                                         
  
  

Clădirea bisericii ortodoxe are nevoie de un 
sistem performant de inclazire si de izolare 
termica pentru a diminua cheltuilelile cu agentul 
termic, asigurând în același timp confortul și 
piosenia enoriasilor.                   
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Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

376. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Modernizare sistem alimentare apa potabilă în 
comuna Mircești, judetul Iasi. Finantare 350 
mii lei                                                                          
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Sistemul de alimentare cu apa înregistrează 
pierderi masive pe traseu, fapt ce impune 
schimbarea conductelor, robinetelor si 
modificarea bransamentelor.                      
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

377. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Asfaltare DJ208R pe raza comunei Mircesti, 
judetul Iasi; Finantare 10 mil lei                             
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Proiectul va fi realizat prin Programul Anghel 
Saligny care presupune co-finantare de la 
bugetul local.                          
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 
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378. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Construire rigole captare apa pluvială si 
construire puțuri depozitare apă pluvială în 
satul Iugani, com Mircești, jud Iași. Finantare 
500 mii lei                                                                                                         
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Proiectul se înscrie în sfera proiectelor de 
protectia mediului prin utilizarea apei pluviale în 
scopuri utilitare și contribuie la reducerea 
efectelor excedentului de precipitatii.                               
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

379. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Amenajare drumuri de interes local 5000 mp 
trotuar satele Iugani și Mircești-ETAPA 2, 
comuna Mircesti, judetul Iasi. Finantare 1 mil 
lei                                                                                           
  
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Proiectul vizează reabilitarea trotuarelor si 
amenajarea pistelor de bicicleta stimuland astfel 
circulatia pietonala si cu bicicleta in conditii de 
siguranta sporita.                          
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

380. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Întreținere/Reabilitare clădire ,,Casa 
Paulinei,,(soția scriitorului V.Alecsandri)-
prima Școală din  comuna  Mircești (din anul 
1896) ; Finantare 150 mii lei                                                                    
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Monumentul are importanta istorica, de 
patrimoniu si culturala atat pentru Mircesti cat si 
la nivel national.  Casa se afla într-un parc cu 
stejari și nuci seculari, plantați de poet, precum 
și liliac. În această casă modestă, a locuit poetul 
între anii 1866-1890, compunând o parte a 
operei sale literare. Aici au fost găzduiți prietenii 
poetului aflați în vizită la Mircești: mari 
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personalități politice ori literare ca Ion Ghica, 
Costache Negri, Titu Maiorescu, A.D. Xenopol 
sau Eudoxiu Hurmuzachi, compozitorul maghiar 
Franz Liszt - care a concertat la Mircești, în 
drum spre Rusia sau rapsodul Barbu Lăutaru.                                   
  
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

381. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Reabilitare si dotare cămin cultural, sat Iugani, 
comuna Mircesti, judetul Iasi”. Cofinantare 
150 mii lei                                                                                                                  
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Căminul cultural Iugani este necesar pentru 
desfășurarea unor activități cultural-artistice 
pentru si de către tinerii din sat.  
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

382. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Infiintare gradinita in comuna Mircesti, judetul 
Iasi. Cofinantare 100 mii lei                                    
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Localitatea a devenit în ultimii ani rezidenta 
pentru multe familii tinere care au nevoie de 
facilități adecvate pentru educația si îngrijirea 
copiilor.                                                   
  
Sursa de finanțare: 
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- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

383. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Reabilitare si consolidare dispensar medical, 
sat Cuza Voda si sat Bicu, comuna Ipatele, jud. 
Iasi, comuna Ipatele, judetul Iasi. Cofinantare 
10 mii lei                                                              
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Reabilitarea, modernizarea si dotarea celor două 
dispensare medicale se impun ca urmare a 
creșterii incidenței bolilor specifice unei 
populatii imbatranite care nu-si permite sa se 
trateze la oras.                                        
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

384. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Achizitia de microbuz scolar, 16+1 locuri 
pentru transportul elevilor de la Scoala Cuza 
Voda la Scoala cu clasele I-VIII Ipatele, jud. 
Iasi. Cofinantare 200 mii lei                                                                                          
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Transportul elevilor cu autobuzul se impune 
intrucat acestia frecventează cu precădere scoala 
din centrul comunei. In lipsa acestuia elevii 
parcurg zilnic distanțe mari pe jos fapt ce 
afectează negativ procesul de învățare.   
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
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- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

385. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Teren multifunctional pentru practicarea 
actiuvitatilor sportive, sat Ipatele, comuna 
Ipatele, judetul Iasi. Finantare sprijin 10 mii lei          
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Terenul de sport preconizat va permite 
practicarea sporturilor individuale si de echipa si 
va constitui pentru copiii comunei o alternativa 
la sedentarismul digital.  
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

386. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Consolidarea și restaurarea Monumentul 
eroilor din cele doua războaie mondiale, sat 
Cuza Voda, comuna Ipatele, județul Iași. 
Finantare sprijin 10 mii lei                                                          
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Monumentul închinat consătenilor căzuți în cele 
doua războaie modiale constituie deopotriva un 
reper identitar cat și o forma de comemorare a 
eroismului înaintașilor.  
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

387. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Infrastructura sportiva multifunctionala, 
comuna Belcesti, jud Iasi. Finantare 300 mii lei                                                        
  
  

Infrastructura sportiva va permite practicarea 
sporturilor individuale si de echipa si va 
constitui pentru copiii comunei o alternativa la 
sedentarismul digital.                      
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Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

388. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Modernizare, consolidare si extindere 
dispensar comunal, comuna Belcesti, jud Iasi . 
Finantare 1 mil lei                                                                                                           
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Dispensarul medical va fi dotat cu echipamente 
de analize si investigații medicale de prima 
necesitate și este necesar in contextul 
imbatranirii populatiei.                                  
  
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

389. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Amenajare pod, cartier Chihan, sat Lunca 
Cetatuii, comuna Ciurea, judetul Iasi.  
Finantare   2,65 mil lei                                                      
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Podul este necesar pentru evitarea rutelor 
ocolitoare și pentru fluidizarea traficului în orele 
de varf.                  
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 
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390. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Retea de canalizare in cartierele Tineretului, 
Astoria, Editurii, comuna Ciurea, jud. Iasi. 
Finantare sprijin 1 mil lei                            
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Proiect finantat anterior prin programe naționale         
  
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

391. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Retea de canalizare cartier Chihan, comuna 
Ciurea, judetul Iasi, Finantare sprijin 50 mii lei                                                     
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Proiect finantat anterior prin programe naționale                      
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

392. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Construire si dotare dispensar medical, sat 
Ciurea, comuna Ciurea, judetul Iasi. Finantare 
sprijin  345 mii lei                                                                            
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Proiect finanțat anterior prin programe naționale       
                                                       
  
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 
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393. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Asfaltare DC29- str. Pinului, sat Lunca 
Cetatuii- sat Hlincea, comuna Ciurea, judetul 
Iasi. Finantare sprijin 800 mii lei                           
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Proiect finantat anterior prin programe naționale  
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

394. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de 
viituri, comuna Andrieseni, judetul Iasi. 
Finantare 5 mil lei                                          
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Lucrarea de prima urgență a fost inclusă in 
Anexa la Ordinul MLPDA nr. 1736/15.05.2019 
insa nu a obținut finanțare. Drumul la care se 
face referire este periodic deteriorat/ prabusit ca 
urmare a viiturilor de pe versanți, în zona 
rezidentiala. Lucrarea a fost inclusă și în anul 
2020 în Anexa la Ordinul MLPDA 
4191/26.XI.2020 insa nu a primit finantare 
(primar PMP)                                                                   
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

395. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii 
rutiere afectate de fenomene hidrologice 
periculoase, comuna Andrieseni, judetul Iasi.  
Finantare 5 mil lei                                                                       
  
  

Lucrarea a fost inclusă in anul 2020 in Anexa la 
Ordinul MLPDA 4191/26.XI.2020 insa nu a 
primit finantare (primar PMP)                                                                                            
  
  
Sursa de finanțare: 
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Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

396. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Reabilitare Zona de Agrement Lac 
„Peștișorul”,municipiul Pascani, judetul Iasi.  
Finantare 200 mii lei                                              
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Amenajarea lacului de agrement va oferi condiții 
pentru loisir si sport cat si pentru activități 
economice în domeniul HORECA.                            
  
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

397. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Construire cimitir, municipiul Pascani, judetul 
Iasi.  Finantare 8,5 mil lei                                                                                                
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Un nou cimitir este necesar pentru a răspunde 
nevoii de servicii funerare de calitate pentru 
populație in creștere.   
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

398. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Reabilitare și modernizare piață, municipiul 
Pașcani, județul Iasi. Finantare 21 mil lei                                                                         

Modernizarea echipamentelor si condițiilor de 
depozitare si vanzarea marfurilor agroalimentare 
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Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

este impusă de respectarea normelor igienico-
sanitare si de combatere a evaziunii fiscale.                                                               
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

399. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Construire 5 terenuri de sport, municipiul 
Pascani, judetul Iasi. Finantare 1 mil lei                
  
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Terenurile de sport vor fi amplasate în diferite 
zone ale pascaniului astfel incat sa permita 
accesul și practicarea activităților sportive 
întregii populații.                                        
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

400. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Modernizare Parc „Riama” – str. Izvoarelor, 
municipiul Pascani, judetul Iasi. Finantare
 4,5 mil lei                                                                                                           
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Parcul Riama este o zona emblematică a 
locuitorilor din Pascani pentru petrecerea 
timpului liber și recreere.                  
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
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- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

401. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Asfaltare străzi (altele decât cele pe P.N.I. 
„Anghel Saligny”), municipiul Pascani, judetul 
Iasi. Finantare 3 mil lei                                                                                                                                   
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Străzile care fac obiectul acestei investiții sunt 
de categorie de importanta inferioara insa 
asigura accesul si circulatia unui număr mare de 
cetățeni.                            
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

402. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Extindere rețea de alimentare cu apă pe str. 
Mihai Viteazu, municipiul Pascani, judetul 
Iasi.  Finantare 1,5 mil lei                                                                                                 
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Rețeaua de alimentare cu apa va fi extinsă în 
zonele rezidentiale recent construite.                                        
  
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

403. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Extindere rețea electrică în cartierul 
„Aerodrom”, municipiul Pascani, judetul Iasi . 
Finantare 2,5 mil lei                                                                                      
  
  

Rețeaua de iluminat public nu acoperă arterele 
noi ale satului unde au fost recent construite 
rezidente.                      
  
Sursa de finanțare: 
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Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

404. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Modernizare iluminat public, municipiul 
Pascani, judetul Iasi.  Finantare 17,5 mil lei           
  
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Iluminatul public din Pascani trebuie ameliorat 
în conformitate cu cerințele de economisire a 
energiei electrice.                                                                                   
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

405. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Infiintare spatii de productie, prestari servicii si 
depozitare in comuna Bals judetul Iasi.  
Finantare 9,5 mil lei                                                              
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Investiția presupune amenajarea unui teren de 
3687 mp si reabilitarea unei cladiri de 841 mp in 
Bals. Clădirea (construită in 1972) care în 
perioada comunista a fost sediul CAP are o 
structura de rezistenta robusta insa este puternic 
degradata. Se preconizeaza facilitati specifice 
(energie electrica si termica, alimentare cu apa, 
canalizare, servicii de paza si securitate etc) 
pentru activitati de productie, prestari servicii si 
depozitare de produse agro-alimentare la 
dispoziția antreprenorilor din intreaga comuna.      
                                                   
  
Sursa de finanțare: 
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- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

406. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Reabilitare energetică moderată a scolii 
Profesionala FÂNTÂNELE, judetul Iasi.  
Finantare 386 mii lei                                                 
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Clădirea Școlii profesionale trebuie adusă la 
standardele de funcționare care sa limiteze 
pierderile de energie prin pereți, acoperiș și 
tamplarie. 
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

407. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Reabilitare energetică moderată a primăriei 
comuna Fantanele, judetul Iasi.  Finantare 328 
mii lei                                                                                                     
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Clădirea Primăriei Fantanele trebuie adusă la 
standardele de funcționare care sa limiteze 
pierderile de energie prin pereți, acoperiș și 
tamplarie.                                                      
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 
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408. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Dotarea cu sisteme de monitorizare pt.  
siguranța spațiului public din com 
FÂNTÂNELE, judetul Iași. Finantare 1,32 mil 
lei                                                                                                              
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Sistemul de monitorizare video este necesar 
pentru a preintampina si rezolva adecvat 
abaterile de conduită ale cetățenilor                                                                                 
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

409. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Modernizarea drumului de interes local în 
comuna FÂNTÂNELE judetul Iasi. Finantare 
5,98 mil lei                                                                               
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Proiectul a fost demarat cu finanțare prin 
Programul Anghel Saligny si necesita 
cofinantare de la bugetul local.                                        
                                                 
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

410. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Cămin cultural comuna FÂNTÂNELE, judetul 
Iasi. Finantare 1,5 mil lei                                                                                                 
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Căminul cultural Fantanele este necesar pentru 
desfășurarea unor activități cultural-artistice 
pentru si de către tinerii din sat. 
  
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
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impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

411. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Parc de joacă pentru copii comuna 
FÂNTÂNELE, judetul Iasi. Finantare 300 mii 
lei                                                                  
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Parcul de joacă este necesar pentru socializarea 
în context ludic și competitiv al copiilor.                                                                                  
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

412. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Teren de sport cu gazon artificial pentru 
desfășurarea tuturor activităților sportive în 
condiții optime, comuna FÂNTÂNELE, 
judetul Iasi. Finantare  400 mii lei                             
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Terenul de sport va avea un aport semnificativ în 
practicarea sporturilor de echipa și individuale 
contribuind astfel la creșterea sentimentului de 
apartenență la comunitate și la descoperirea de 
noi campioni.                        
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

413. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii 
rutiere afectate de calamități in cursul anilor 
2018 si 2019 in comuna Siretel  judetul Iasi . 
Finantare 33,76 mil lei                                                                         

Proiect depus spre finanțare la CNI și necesita 
cofinantare de la bugetul local.                                                    
  
Sursa de finanțare: 
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Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

414. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Finalizare investitii la caminul cultural din 
satul Alexandru Ioan Cuza, comuna Alexandru 
Ioan Cuza, Judetul Iasi. Finantare 1 mil lei                                                                                 
  
  
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat 
USR 

Proiect finanțat prin programe naționale care 
necesita cofinantare de la bugetul local.                                                  
  
Sursa de finanțare: 
- venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale 
- prin diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Titlul VII Alte transferuri 

415. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

 
 
 
 

Se adaugă suma de 950 mii lei pentru obiectivul 
de investiții "Construire hală depozitare în 
comuna Horodnic de Jos, Județul Suceava" 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

 
 
 
 
 
 
 

Este o investiție necesară pentru buna dezvoltare 
a comunei și pentru care nu s-au identificat alte 
surse de finanțare. Din păcate, bugetul comunei 
Horodnic de Jos este insuficient pentru 
dezvoltarea comunei.   
 
 
Sursa de finanțare:  
 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 
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416. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se adaugă suma de 1.600 mii lei  pentru 
obiectivul de investiții "Asfaltare străzilor 
Miulesti, Bumbari, Drumul 
Vechi și Halta Scarlenta, comuna Brănești, 
Județul Dâmbovița" 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

Necesitate asfaltarii ultimelor străzi pietruite de 
la nivelul Comunei Brănești, Județul Dambovita 
 
 
Sursa de finanţare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

417. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 
 
 
 
 
 
 

Se adaugă suma de 600 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții "Realizare bază 
sportivă în localitatea Foeni, județul Timiș" 
 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

 

 

 

Cofinantare la proiect în curs de realizare 
 
 Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 128 

418. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 
 
 
 
 

Se adaugă suma de 500 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții "Construire grădiniță 
Foeni județul Timiș" 
 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

 

 

 

 

 

Finanțare acestui proiect este necesară deoarece 
proiectul este în curs de execuție din fonduri 
proprii 
 
 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 
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419. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se adaugă suma de 2.100 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții  
“Extindere asfaltare strada Floroița -
Întorsura Buzăului, județul Covasna”. 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

O parte din această stradă a fost asfaltată prin 
PNDL, din cauza lipsei fondurilor lucrările au 
fost sistate. Pentru acest obiectiv de investiții sunt 
întocmite deja documentațiile necesare 
implementării proiectului preccum SF și PT.  
 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

420. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se adaugă suma de 1.000 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții “Construire pod peste 
pârâul Valea Rea, Micăsasa, Județul Sibiu” 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

 

 

 

 

 

 

Construire pod peste pârâul Valea Rea amenajare 
acces pentru locuitorii satului Micăsasa rămași 
izolați ca urmare a reabilitării caii ferate 
Coridorul 4 pan european Sighișoara - Coșlaru  
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 
 
 

421. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 
 

Se alocă suma de 4.200 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții “Amenajare spații 
verzi în municipiul Câmpulung, județul 
Argeș” 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

 

Proiectul este unul cu un grad ridicat de 
maturitate în acest moment există studii 
fezabilitate, proiectul tehnic, autorizația de 
construire și documentația pentru execuție este 
implementată.  
 
Proiectul are următoarele componente: 
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Parc Prichindelul– 2.272.543 lei 
Parc Grui 2 – 2.996.658 lei 
Parc Grui 1 – 4.875.787 lei 
 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

422. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 
 
 
 
 
 
 
 

Se alocă suma de 2.100 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții “Reabilitare str. 
Mureșului (DJ 207) , oraș Breaza, județul 
Prahova” 
 
 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

 

 

 

Strada Mureșului este un Drum județean care se 
află în administrarea UAT oraș Breaza, are o 
lungime de 2,06 km, cu o lățime de 6 metri, cu 
rigole de acostament. După realizarea lucrărilor 
de introducere a rețelelor de apă și canalizare 
această stradă necesită de urgență lucrări de 
reabilitare a sistemului rutier și a rigolelor. 
Datorită faptului că orașul Breaza are în 
administrare/proprietate o rețea de străzi/drumuri 
în umăr de 168, cu o lungime totală de 
aproximativ 126 kilometri, bugetul local pe 
următorii ani va fi în special angajat pentru 
sumele aferente cotelor de co-finanțare (proiecte 
finanțate prin PNDL, CNI SA, PNRR, POS 
Mediu, viitoare finanțare POR, AFM ) este 
nevoie de urgență de ajutor cu finanțare pentru 
această reabilitare.  
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 
 

197



423. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se alocă suma de 400 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții “ Rest de execuție 
cămin cultural din comuna Cenad, județul 
Timiș”. 
 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect tehnic + rest de execuție aprobat prin HCL 
Au fost prevăzute în bugetul pe 2022 fondurile 
necesare implementării proiectului, 
implementare care poate începe în vară anului 
2023. Este un obiectiv care necesita interventie de 
urgenta, deoarece comuna Cenad are un număr de 
4.700 locuitori, iar în prezent nu exista o locație 
unde se pot desfășura activități precum: teatru 
pentru copii, activități extrascolare, serbari de 
sfarsit de an școlar, concursuri de șah, tenis de 
masa, precum și multe alte activități care implica 
toate categoriile de varsta. Construcția căminului 
cultural a început în anul 2007, iar până în prezent 
s-au cheltuit aproximativ 5.000.000 lei din 
bugetul local. Este un obiectiv care necesita 
intervenție de urgență pentru finalizarea acestuia, 
altfel clădirea începe sa se degradeze tot mai tare, 
iar locuitorii nu au reușit să beneficieze de acest 
proiect.  
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 
 

424. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 
 
 
 

Se alocă suma de 1.100 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții “Reabilitare, 
modernizare și dotare dispensar uman în 
comuna Cenad, județul Timiș.” 
 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

 

 

Proiect tehnic aprobat prin Hotărâre de Consiliul 
Local și care este un obiectiv care necesita 
intervenție de urgență, deoarece ar servi pentru 
unul dintre drepturile fundamentale ale 
cetățeanului, mai exact, dreptul la viață prin 
asigurarea unor servicii medicale de calitate, de 
prim ajutor în cazul unor accidente sau diverse 
afectiuni ce necesita o interventie medicala 
imediata. De asemenea, investiția este una foarte 
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importantă pentru locuitorii comunei, deoarece în 
prezent clădirea dispensarului nu asigura 
condițiile prielnice pentru secolul XXI. Lipsa 
toaletelor, lipsa încălzirii cabinetelor cât și a sălii 
de așteptare, lipsa geamurilor termopan, 
disfunctionalitatea instalatiilor electrice dar și 
lipsa de dotare cu aparatura medicala necesară, 
obliga cetatenii să se deplaseze la centrele din 
afara localitatii, care se afla la distanțe mult prea 
mari și greu accesibile pentru aceștia. 
 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 
 

425. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se alocă suma de 5.000 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții “Construire corp 2 al 
Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru 
Şcoala Gimnazială Nikolaus Lenau, 
Timişoara, str. Popa Şapcă, nr.5”  
 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

 

 

 

 

 

Proiectul are în vedere realizarea unui Campus 
nou pentru Liceul German și va adăuga la 
infrastructură de educație a orașului încă 18 săli 
de clase.  
 
Construcția este în curs de execuție și cu această 
alocare poate să fie finalizata în toamna 2023.  
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 
 

426. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 

Se adaugă suma de 2.492 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții  “Rest de execuție 

Fondurile sunt necesare pentru finalizarea școlii 
gimnaziale, în prezent există Proiect tehnic 
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Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

scoala gimnaziala P+2 în comuna 
Dumbravița, Timis” 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

 

 

 

 

 

 

respectiv Rest de execuție, aprobat prin HCL 
91/15.06.2022  
 
 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

427. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se adaugă suma de 5.000 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții  
 
“Modernizare străzi zone de dezvoltare 
municipiul Alba  
Iulia lot 1 – strada Alcala de Henares 
(inclusiv legătura cu strada Gheorghe 
Șincai)”, Alba Iulia, Județul Alba 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În prezent, strada din zona studiată este 
nemodernizată, respectiv sunt în stadiul de drum 
pietruit care prezintă gropi și denivelări, partea 
carosabilă nu are asigurată panta transversală 
necesară, favorizând stagnarea apelor pluviale și 
infiltrarea acestora la nivelul patului drumului; 
pietruirea existentă are grosimi variabile 
15,0...20,0 cm. Toate aceste defecţiuni 
îngreunează foarte mult desfăşurarea circulaţiei 
riveranilor, a mașinilor de intervenție și afectează 
dezvoltarea economică a zonei. 
Mai mult, această stradă poate deveni o arteră 
secundară/alternativă de circulație pentru 
descongestionarea traficului de pe DN 74 intrarea 
in municipiu dinspre Zlatna și localitățile din 
Apuseni. 
Prin proiectul "Modernizare străzi zone de 
dezvoltare municipiul Alba Iulia lot 1 – strada 
Alcala de Henares (inclusiv legătura cu strada 
Gheorghe Șincai)” se propune amenajarea unei 
suprafețe de teren de cca. 14000 mp prin lucrări 
ce constau în amenajarea carosabilului, a 
trotuarelor și pistă biciclete. Complementar se 
realizează canalizație tehnică, rețea apă pluvială 
și rețea iluminat public. 
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Principalele avantaje/rezultate ale implementării 
proiectului sunt dezvoltarea zonei și a rețelei de 
transport rutier, reducerea costurilor de întreținere 
a vehiculelor și reducerea emisiilor de dioxid de 
carbon  
datorită fluidizării traficului. 
Indicatorii tehnico-economici pentru acest obiect 
au fost aprobați de către Consiliul local Alba Iulia 
prin HCL 281/2020, actualizați prin HCL 
399/2021. 
 
Sursa de finanțare: Capitolul ‚Locuințe, Servicii 
și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ Programul 
Național de Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284. 

428. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 
 
 
 
 
 

Se alocă suma de 2.300  mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții  
 
 
“Reabilitarea corpurilor Școlii Generale 
aparținând Liceu Teoretic I.C. Drăgușanu 
Victoria – SMIS 124842 din Victoria, Județul 
Brașov” 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

 

 

 

 

 

 

Acordarea sumelor pentru reabilitarea corpului G 
al Liceului Teoretic Ion Codru Drăgușanu 
Victoria, clădirea școlii generale, este necesară în 
primul rând datorită faptului că această clădire nu 
a beneficiat de intervenții integrale pe partea de 
reabilitare în ultimii 20 de ani. Elevii învață în săli 
de clasă a căror reparații s-au făcut în caz de 
maximă urgență (igienizări sau mici reparații), 
clasele fiind în stare de degradare vizibilă (pereți 
crăpați, tencuiala căzută și reparată zonal). De 
asemenea, este nevoie de înlocuirea sistemului de 
încălzire și iluminat al clădirii, extrem de vechi 
(peste 20 de ani vechime) și care produce mari 
consumuri de energie termica, fiind și 
energofage. Remedierea situației în care se afla 
clădirea prin intervenția acordată prin alocarea 
acestor fonduri poate contribui la crearea unui 
mediu propice învățării, confortului elevilor și 
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creșterea interesului acestora pentru participarea 
la ore și îmbunătățirea rezultatelor școlare. 
 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 
 

429. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 
 
 
 
 
 
 

Se adaugă suma de 1.071 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții  
“Asfaltare strada Poștei, comuna Gârbovi, 
Județul Ialomița”  
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul este important pentru comunitate 
deoarece face legătura dintre parcul comunal, 
primărie și sala de sport, școala. În prezent strada 
este pietruită, prezintă gropi și denivelări. 
Distanța propusă către modernizare este de 1000 
metrii liniari. Principalele avantaje ale 
implementării proiectului sunt dezvoltarea zonei 
și a rețelei de transport. Stadiul proiectului este 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici de 
către consiliul local , emiterea autorizației de 
construire. 
 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 
 

430. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se adaugă suma de 600 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții  
 
“Înființare alei pietonale comuna Gârbovi, 
Județul Ialomița ” 
 

Creșterea siguranței pietonilor în zona străzilor 
Lalelei, Plopului, Prieteniei, Stadionului 
,Primăriei . 
Aleile fac legătura între periferia localității și 
școala, grădinița,sala de sport, stadion. 
Distanța propusă către modernizare este de 3600 
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Autor: Grupurile parlamentare USR ml. Stadiul proiectului este aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ,emiterea 
autorizației de construire. 
 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

431. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se adaugă suma de 1.111 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții “Modernizare prin 
betonare parțial strazii drum spre Gara-
Drum spre Gara-Slobozia pe o lungime de 
1,180 ml in orasul Milișăuti, județul 
Suceava” 
 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

 

 

 

 

 

Proiect tehnic aprobat, indicatorii tehnico-
economici ai investiției aprobati prin HCL, au 
fost prevazute in bugetul pe 2022 fondurile 
necesare implementării proiectului, 
implementare care poate începe în primăvara 
anului 2023. Acest drum nu a fost modernizat 
niciodată, este un obiectiv care necesita 
intervenție de urgență deoarece drumul este 
intens circulat, sunt agenți economici care 
utilizează aceasta artera de drum. 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 
 

432. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 

Se alocă suma de 600 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții “Reabilitare Bloc 
locuințe P+2 în comuna Miloșești, județul 
Ialomița” 
 

 

 

Autor: Grupurile parlamentare USR 

Eficientizare energetică (reparație șarpantă, 
anvelopare termică,reabilitare sistem iluminat și 
alimentare cu apă) 
 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
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capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

433. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se alocă suma de 1.600 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții “Modernizare drum 
comunal DC32 Cernești - Ciocotiș Kilometru 
5+800,00 - Kilometru 9+350,00, 
Lungime=3,550 Kilometrii, Cernești, 
Județul Maramureș” 
 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

 

Proiectul este unul extrem de necesar pentru 
locuitorii localității Cernești. Până în prezent au 
fost decontate lucrări de 1700 mii lei dar sunt 
facturi neachitate în sumă de 600 mii lei dar și un 
rest de execuție în sumă de 2067,5 mii lei.  
 
 
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 
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434. Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Capitolul 7001 - 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Titlul 01 - Cheltuieli curente, II. Credite 
Bugetare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se alocă suma de 510 mii lei pentru obiectivul 
de investiții “Reabilitare, modernizare 
cămine culturale Cecălaca, Atintiș, Județul 
Mureș” 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 
 

Căminele culturale din Ațintiș sunt necesare 
pentru desfășurarea unor activități cultural-
artistice pentru și de către tinerii din comunitate. 
Din nefericire, pe fondul reducerii sprijinului 
financiar acordat din bani publici, construcția s-a 
degradat odată cu trecerea timpului. Reabilitarea 
și modernizarea căminelor culturale, împreună cu 
organizarea evenimentelor specifice ar anima 
viața comunității și poate, ar duce la repopularea 
treptată a zonei.  
Sursa de finanțare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

435. Anexa 3/15/01/Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației/ 
Capitol 5000/ Grupa 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE - II Credite bugetare 

Se suplimentează creditele bugetare 
prevăzute la Anexa 3/15/01/Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației/ Capitol 5000/ Grupa 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
cu suma de 625 mii lei pentru Modernizare 
drum comunal DC 64, ulițe în satul Galați și 
ulițe în satul Rușor, comuna Pui, județul 
Hunedoara 

Autorul amendamentului: 
Potecă Vasilică, senator PNL 

Suplimentarea sumei este necesară pentru 
asigurarea în bune condiții a programului de 

modernizarea și reparare a drumurilor comuale. 

Sursa de finanțare: diminuarea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa nr.3/65 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE /Capitolul 5001/grupa 
50/articolul 01 
TITLUL V- Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 

436. Anexa 3/15/01/Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației/ 

Se suplimentează creditele bugetare 
prevăzute la Anexa 3/15/01/Ministerul 

Suplimentarea sumei este necesară pentru 
finalizarea în bune condiții a proiectului în 
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Capitol 5000/ Grupa 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE - II Credite bugetare 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației/ Capitol 5000/ Grupa 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
cu suma de 625 mii lei pentru Amenajare 
parcări, zone verzi, alei pietonale la Centrul 
Cultural din localitatea Ilia, județul 
Hunedoara 

Autorul amendamentului: 
Potecă Vasilică, senator PNL 

implementare, respectiv realizarea parcarii pentru 
accesul auto și a căilor de acces pietonal. 

Sursa de finanțare: diminuarea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa nr.3/65 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE /Capitolul 5001/grupa 
50/articolul 01 
TITLUL V- Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 

437. Anexa nr. 3/15/27 Ministerul 
Dezvoltării Lucrărilor Publice și 
Administrației/ Programul național de 
construcții de interes public sau social 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la 
Anexa 3/15/27  Ministerul Dezvoltării 
Lucrărilor Publice și Administrației / Programul 
național de construcții de interes public sau 
social  cu suma de  650 mii lei pentru reabilitare 
Palatul Copiilor din Municipiul  Râmnicu 
Vâlcea, județul Vâlcea. 
Autorul amendamentului: 
Claudia Mihaela Banu – Senator PNL 
 

Palatul Copiilor din  Râmnicu Vâlcea a fost 
înfiinţat din mai 1953, fiind o clădire monument 
istoric edificată încă din secolul al XVIII-lea 
(Conacul Socoteanu-Lahovari), astfel încât 
necesită reabilitare, în prezent. La Palatul 
Copiilor se desfășoară peste 30 de activități 
extrașcolare cu caracter ştiinţific şi tehnico-
aplicativ, cultural-artistic şi sportiv-turistic, 
constituind singurul centru de socializare-
culturalizare, de formare și dezvoltare a 
personalității copiilor din municipiul Râmnicu 
Vâlcea, dar și din tot județul. 
Sursa de finanțare:  
Din sumele prevăzute la Ministerul Finanțelor 
Publice – Acțiuni Generale, capitolul 5100, 
grupa/titlul 55 – Titlul VII alte transferuri 
 

438. Anexa nr. 3/15/27 Ministerul 
Dezvoltării Lucrărilor Publice și 
Administrației/ Programul național de 
construcții de interes public sau social 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la 
Anexa 3/15/27  Ministerul Dezvoltării 
Lucrărilor Publice și Administrației / Programul 
național de construcții de interes public sau 
social  cu suma de  900 mii lei pentru 

Clubul Sportiv Școlar reprezintă singurul centru 
care pregătește, la nivelul municipiului, tinerii 
sportivi de performanță în cadrul a 7 secții 
(baschet, box, fotbal, handbal, karate, lupte greco 
– romane și tenis de masă) și 30 de grupe (și 
anume: 21 grupe de începători, 6 grupe de 
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reabilitarea Clubului Sportiv Școlar din 
municipiul Râmnicu Vâlcea. 
Autorul amendamentului: 
Claudia Mihaela Banu – Senator PNL 

avansați și 3 grupe de performanță) cu rezultate 
notabile la competiții naționale și internaționale. 
Sursa de finanțare:  
Din sumele prevăzute la Ministerul Finanțelor 
Publice – Acțiuni Generale, capitolul 5100, 
grupa/titlul 55 – Titlul VII alte transferuri 
 

439. Anexa nr. 3/15/27 Ministerul 
Dezvoltării Lucrărilor Publice și 
Administrației/ Programul național de 
construcții de interes public sau social 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la 
Anexa 3/15/27  Ministerul Dezvoltării 
Lucrărilor Publice și Administrației / Programul 
național de construcții de interes public sau 
social  cu suma de  1.400 mii lei pentru studiu 
de fezabilitate și executare lucrări heliport în 
municipiul Râmnicu Vâlcea  
Autorul amendamentului: 
Claudia Mihaela Banu – Senator PNL 
Cristian Buican – Deputat PNL 
 
 

În vederea facilitării accesului pacienților aflați în 
stare foarte gravă la mijlocul de transport aerian. 
În acest moment, din câte cunoaștem, punctele de 
aterizare pentru elicopterele SMURD sunt situate 
la mare distanță de Spitalul de Urgență Vâlcea, 
ambulanța fiind nevoită să parcurgă acești 
kilometri printr-un trafic aglomerat, punând în 
pericol viața pacientului, pentru care fiecare 
secundă contează. 
Sursa de finanțare:  
Din sumele prevăzute la Ministerul Finanțelor 
Publice – Acțiuni Generale, capitolul 5100, 
grupa/titlul 55 – Titlul VII alte transferuri 
 

440. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 / 15 / 27 
FISA PROGRAMULUI BUGETAR 
Cod program 2230 
Cod indicator 5001 

Se propune suplimentarea sumei de credite de 
angajament propuse anului 2023, de 
60.000.000 mii lei, cu suma de 15.000 mii lei a 
bugetului alocat Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, Programul 
Național de Investiții „ANGHEL SALIGNY”, 
pentru înființarea rețelei de alimentare cu gaze, 
în comuna Butimanu, județul Dâmbovița. 
 
Deputați neafiliați: Gabriel Plăiașu, Alexandru 

Kocsis, Bogdan Bola, Ionel Dancă, Ion Ștefan, 
Ludovic Orban, Violeta Alexandru, Antonel 

Tănase, Adrian Miuțescu, Constantin Șovăială, 
Daniel Rusu, Claudiu Chira, George Ionescu. 

Comuna Butimanu din județul Dâmbovița are 
peste 2.000 de locuitori ce au nevoie de 
înființarea și dezvoltarea rețelei de alimentare cu 
gaze, necesare bunului trai și modernizării 
comunei. Bugetul pe anul 2023 trebuie să asigure 
finanțarea acestui proiect în comuna Butimanu, în 
lipsa unei finanțări în anul precedent. 
Sursa de finanțare:  Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului. 
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Senator neafiliat: Adrian Oros 

 
441. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 / 15 / 27 
FISA PROGRAMULUI BUGETAR 
Cod program 2230 
Cod indicator 5001 

Se propune suplimentarea sumei de credite de 
angajament propuse anului 2023, de 
60.000.000 mii lei, cu suma de 15.000 mii lei a 
bugetului alocat Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, Programul 
Național de Investiții „ANGHEL SALIGNY”, 
pentru înființarea rețelei de alimentare cu apă 
și canalizare, în comuna Cornățelu, județul 
Dâmbovița. 
 
Deputați neafiliați: Gabriel Plăiașu, Alexandru 

Kocsis, Bogdan Bola, Ionel Dancă, Ion Ștefan, 
Ludovic Orban, Violeta Alexandru, Antonel 

Tănase, Adrian Miuțescu, Constantin Șovăială, 
Daniel Rusu, Claudiu Chira, George Ionescu. 

 

Senator neafiliat: Adrian Oros 

 

Comuna Cornățelu din județul Dâmbovița are 
peste 1.500 de locuitori în nevoie de alimentare 
cu apă curentă și sisteme de canalizare, necesare 
oricărui cetățean. Din cauza lipsei finanțării 
pentru acest proiect în anul 2022, bugetul pe anul 
2023 trebuie să includă obligatoriu suma necesară 
alimentării cu apă și crearea sistemului de 
canalizare pentru locuitorii din Cornățelu. 
 
Sursa de finanțare:  Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului. 

442. Bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației,  
Anexa 3-15, 5001, grupa 51, Titlul VI 
Transferuri între unități ale 
administrației publice 

Se suplimentează creditele bugetare cu suma de 
500.000 mii lei pentru a acoperi plata datoriei 
Primăriei Municipiului București către ELCEN.  
 
 
Deputați neafiliați: Antonel Tănase, Gabriel 

Plăiașu, Alexandru Kocsis, Bogdan Bola, Ionel 

Dancă, Ion Ștefan, Ludovic Orban, Violeta 

Alexandru, Adrian Miuțescu, Constantin 
Șovăială, Daniel Rusu, Claudiu Chira, George 
Ionescu. 

 

Senator neafiliat: Adrian Oros 

 

Bucureștenii nu trebuie să sufere din cauza 
căldurii în oraș, mai ales în contextul avariilor la 
sistemul de încălzire centralizat. Propunem 
alocarea sumei pentru plata diferenței de tarif 
stabilită de ANRE, adică plata datoriei 
Termoenergetica către ELCEN. 
 
 
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului Familiei, 
Tineretului și Egalității de Șanse – capitolul 5001, 
01 Cheltuieli curente 
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443. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației / Capitolul 
5001 / Grupa 51 / Articolul 2 / Alineat 
54 
Programul national de investitii 
"Anghel Saligny" 
 
Credite bugetare 1.000.000 mii lei 

Se propune suplimentarea cu suma de 35.000 
de mii de lei pentru Bazinul de Înot Iași 
 
Deputați neafiliați: Alexandru Kocsis, Bogdan 

Bola, Ionel Dancă, Ion Ștefan, Ludovic Orban, 
Violeta Alexandru, Antonel Tănase, Adrian 
Miuțescu, Constantin Șovăială, Gabriel 
Plăiașu, Daniel Rusu, Claudiu Chira, George 
Ionescu. 

 

Senator neafiliat: Adrian Oros 

 

Iașiul nu are, în acest moment, un bazin de înot 
pentru sportul de performanță, la nivel de 
autoritate publică. 
Iașiul, capitala Moldovei, al doilea oraș ca 
mărime din țară are, în general, o infrastructură 
sportivă învechită comparativ cu alte municipii 
din zona Moldovei. Ca exemplu, municipii 
precum Bacău sau Suceava dețin bazine de înot 
care pot organiza antrenamente și competiții 
sportive. 
Bazinul olimpic de înot este necesar atât din 
perspectiva didactică (elevi și studenți ai școlilor 
cu profil sportiv) cât și pentru pregătirea 
sportivilor din regiune și organizarea de 
competiții. 
Municipalitatea ieșeană a alocat un teren de 
5.917 metri pătrați pentru acest proiect, dar are 
nevoie de sprijin privind finanțarea. 
 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului 

444. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației / Capitolul 
5001 / Grupa 51 / Articol 2 / Alineat 54 
Programul national de investitii 
"Anghel Saligny" 
 
Credite bugetare 1.000.000 mii lei 

Se propune suplimentarea cu suma de 55.000 
de mii de lei pentru „Refuncționalizare, 
reabilitare corp C1 liceu și corp C2 cantina 
Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 46, mun. Iași – 
Școala normală Vasile Lupu Iași” 
 
Deputați neafiliați: Alexandru Kocsis, Bogdan 

Bola, Ionel Dancă, Ion Ștefan, Ludovic Orban, 

Violeta Alexandru, Antonel Tănase, Adrian 
Miuțescu, Constantin Șovăială, Gabriel 
Plăiașu, Daniel Rusu, Claudiu Chira, George 
Ionescu. 

 

Dacă nu investim în formarea viitorilor dascăli, 
nu putem spera să avem viitori elevi cu rezultate 
educaționale bune. 
Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași sau 
Școala Normală „V. Lupu” este cel mai vechi 
așezământ de instruire a învățătorilor din țara 
noastră, cu o vechime de 166 de ani. Unul dintre 
primiii dascăli formați în această prestigioasă 
instituție de învățământ a fost Ion Creangă. 
Instituția are o tradiție de temeinicie și 
continuitate în formarea generațiilor succesive 
de învățători și educatori români chiar și astăzi, 
în aceste condiții de degradare severă a clădirii, 
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Senator neafiliat: Adrian Oros 

 
unde școlarizează cei mai mulți elevi în 
învățământul  pedagogic din țară. 
 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului 
 

445. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației / Capitolul 
5001 / Grupa 51 / Articol 2 / Alineat 54 
Programul national de investitii 
"Anghel Saligny" 
 
Credite bugetare 1.000.000 mii lei 

Se propune suplimentarea cu suma de 3.000 de 
mii de lei pentru construcția unei săli de sport 
aferente Scolii Gimnaziale „Ion Creangă” din 
Costinești, sat Schitu, județul Constanța 
 
Deputați neafiliați: Bogdan Bola, Alexandru 

Kocsis, Ionel Dancă, Ion Ștefan, Ludovic 
Orban, Violeta Alexandru, Antonel Tănase, 
Adrian Miuțescu, Constantin Șovăială, Gabriel 
Plăiașu, Daniel Rusu, Claudiu Chira, George 
Ionescu. 

 

Senator neafiliat: Adrian Oros 

 

Elevii Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” din 
Costinești, judetul Constanța nu au infrastructura 
necesară pentru a desfășura orele de educație 
fizică, existând doar o sală de clasă în care se 
desfășoară cel mult activitate gimnastică.  
Având în vedere că sporturile în echipă pentru 
copii îi expun pe aceștia, chiar de la vârste mici 
sau foarte mici, în fața unor concepte ce îi vor 
călăuzi ulterior pe întreg parcursul perioadei de 
activitate profesională, o astfel de investiție va 
susține dezvoltarea abilităților precum “munca 
în echipă” și “leadership”. 
 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului 
 

446. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației / Capitolul 
5001 / Grupa 51 / Articol 2 / Alineat 54 
Programul national de investitii 
"Anghel Saligny" 
 
Credite bugetare 1.000.000 mii lei 

Se propune suplimentarea cu suma de 400 de 
mii de lei pentru elaborarea documentației în 
vederea construcției unui port de agrement în 
Costinești, județul Constanța 
 
Deputați neafiliați: Bogdan Bola, Alexandru 

Kocsis, Ionel Dancă, Ion Ștefan, Ludovic 
Orban, Violeta Alexandru, Antonel Tănase, 
Adrian Miuțescu, Constantin Șovăială, Gabriel 
Plăiașu, Daniel Rusu, Claudiu Chira, George 
Ionescu. 

 

Costinești este una din principalele stațiuni de pe 
litoralul Mării Negre, reușind an de an să fie cea 
mai preferată destinație de vacanță de către 
tineri. Pentru a crește atractivitatea acestei 
stațiuni și pentru a crea oportunițăti noi de 
petrecere a timpului liber pentru turiști, propun 
amenajarea unui port de agrement pentru ca 
operatorii economici să poată crește diversitatea 
activităților ce se pot desfășura în Costinești. 
 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului 
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Senator neafiliat: Adrian Oros 

 
 

447. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare  

Se propune spre alocare suma de 765, 920 mii 
lei pentru proiect canalizare apă uzată menajeră 
în comuna Oltina,județul Constanța  
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru continuare 
investițiilor aflate în derulare, în acest moment 
lucrările fiind în curs de execuție, valoarea 
necesară și ramasă de plată fiind de 765,920 mii 
lei  
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

448. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 1.641,749 mii 
lei pentru reabilitare Grădiniță Oltina, în 
comuna Oltina,județul Constanța  
 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finațarea este necesară pentru continuare 
investițiilor aflate în derulare, în acest moment 
lucrările fiind în curs de execuție, valoarea 
necesară și ramasă de plată fiind de 1.641,749 mii 
lei  
 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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449. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 618,870 mii 
lei pentru realizare sistem canalizare,în comuna 
Bălăbănești, județul Galați  
 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțatea este necesară pentru realizarea 
investițiilor, respectiv necesitatea pentru 
cofinanțarea  acestui proiect cu suma de 618,780 
mii lei din valoarea totală a proiectului de 
30.551,520 mii lei 
 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
.MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
 Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

450. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 345,427 mii 
lei pentru modernizare drumuri de interes 
local,în comuna Bălăbănești, județul Galați  
 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru realizarea 
investițiilor, respectiv necesitatea pentru 
cofinanțarea  acestui proiect cu suma de 345,427 
mii lei din valoarea totală a proiectului de 
12.467,641 mii lei 
 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
.MINISTERUL FINANȚELOR -     ACȚIUNI 
GENERALE 
 Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

451. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

Se propune spre alocare suma de 5.477,140 mii 
lei pentru înființare rețea intelingentă distribuție 

Finanțarea este necesară pentru realizarea 
investițiilor, respectiv necesitatea pentru 
cofinanțarea  acestui proiect cu suma de 
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Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

gaze naturale,în comuna Bălăbănești, județul 
Galați  
 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

5.477,140 mii lei din valoarea totală a proiectului 
de 143.546,615 mii lei, proiect ce se va derula în 
asociere cu alte comune 
 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR -   ACȚIUNI 
GENERALE 
 Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

452. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 30.285,26 mii 
lei pentru modernizare străzi etapa III- LOT 1,în 
municipiul Tecuci , județul Galați  
 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru realizarea 
investiției  
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
 Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

453. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 18.610,80 mii 
lei pentru modernizare străzi etapa II- LOT 3,în 
municipiul Tecuci , județul Galați  
 
 
 
 
Autor:  

Finanțarea este necesară pentru realizarea 
investiției  
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR -       ACȚIUNI 
GENERALE 
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Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

 Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

454. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 26.373,74 mii 
lei pentru modernizare străzi etapa II- LOT 4,în 
municipiul Tecuci , județul Galați  
 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru realizarea 
investiției  
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
 Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

455. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 17.400,64 mii 
lei pentru reabilitarea și extinderea retelelor de 
alimentară cu apă-canalizare,în municipiul 
Tecuci, județul Galați  
 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru realizarea 
investiției  
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

456. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 

Se propune spre alocare suma de 3.534,727 mii 
lei pentru modernizare tramă stradală, în 
comuna Târgșor,județul Constanța  
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru realizarea 
investiției  
 
 
 
Sursa de finanțare:  
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Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

457. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 8.218,303 mii 
lei pentru extinderea rețelei de canalizare,în 
comuna Cuca, județul Galați  
 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru realizarea 
investiției  
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

458. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 5.049,607 mii 
lei pentru modernizare drumuri,în comuna 
Costache Negri, județul Galați  
 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru realizarea 
investiției  
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

459. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 

Se propune spre alocare suma de 580,000 mii 
lei pentru construcția sistemului de canalizare al 
apelor uzate și extinderea rețelei de alimentare 
cu apă potabilă ,în comuna Nămoloasa, județul 
Galați  

Finanțarea este necesară pentru continuare 
investiției ce se află în derulare, respectiv co-
finanțarea proiectului 
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Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

460. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 441,396 mii 
lei pentru realizarea infrastructurii de canalizare 
și stație de epurare,în comuna Ion Corvin, 
județul Constanța 
 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiție, respectiv co-finanțarea proiectului 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

461. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 535,607 mii 
lei pentru asfaltare străzi ,în comuna Ion Corvin, 
județul Constanța 
 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru continuare 
investiției ce se află în derulare, respectiv co-
finanțarea proiectului 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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462. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 60,828 mii lei 
pentru extindere și reabilitare unitate sanitară,în 
comuna Ion Corvin, județul Constanța 
 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru continuare 
investiției ce se află în derulare, respectiv co-
finanțarea proiectului 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

463. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 250,696 mii 
lei pentru construire școală gimnazială și 
grădiniță cu program normal,în comuna Ion 
Corvin, județul Constanța 
 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiție, respectiv co-finanțarea proiectului 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

464. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 134,223 mii 
lei reabilitare și modernizare școala gimnazială 
nr.2 Viile,în comuna Ion Corvin, județul 
Constanța 
 
 
 
 
Autor:  

Finanțarea este necesară pentru continuare 
investiției ce se află în derulare, respectiv co-
finanțarea proiectului 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
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Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

465. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 3.999,465 mii 
lei reabilitare și modernizare drumuri ,în 
comuna Mircea Vodă, județul Constanța 
 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finanțarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

466. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 3,575 mii lei 
pentru construire corp nou si dotare Liceul 
Tehnologic Dimitrie Cantemir, Localitatea 
Fălciu, Județul Vaslui. 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 
 

Finanțarea este necesară pentru continuare 
investițiilor aflate în derulare, în acest moment 
lucrările fiind în curs de execuție, valoarea 
necesară și ramasă de plată fiind de 3,575 mii lei. 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

467. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 

Se propune alocarea sumei de 418 mii lei pentru 
reabilitare, modernizare, extindere și dotare 
dispensar uman și centru medical de 
permanență,  localitatea Fălciu, comuna Fălciu, 
Județul Vaslui. 
 

Finanțarea este necesară pentru continuare 
investițiilor aflate în derulare, în acest moment 
lucrările fiind în curs de execuție, valoarea 
necesară și ramasă de plată fiind de 418 mii lei. 
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Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

468. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 3,304 mii lei 
pentru înființare centre sociale pentru persoane 
vârstnice, localitatea Fălciu, Județul Vaslui. 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțatea este necesară pentru realizarea 
investițiilor, respectiv necesitatea pentru 
cofinanțarea  acestui proiect cu suma de 3,304 mii 
lei din valoarea totală a proiectului de 6, 465 mii 
lei. 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

469. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei pentru 
operaționalizarea centrului multifuncțional, 
localitatea Fălciu, Județul Vaslui. 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru realizarea 
investițiilor, respectiv necesitatea pentru 
cofinanțarea  acestui proiect cu suma de 100 mii 
lei din valoarea totală a proiectului de 3,741 mii 
lei. 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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470. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 1,008 mii lei 
pentru alimentarea cu apă în localitatea 
Copăceana, Odaia Bogdana, comuna Fălciu, 
Județul Vaslui.  
 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru realizarea 
investițiilor, respectiv necesitatea pentru 
cofinanțarea  acestui proiect cu suma de 1,008 mii 
lei din valoarea totală a proiectului de 33,176 mii 
lei, proiect ce se va derula în două sate și anume 
Copăceana și Odaia Bogdana, comuna Fălciu, 
județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

471. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 7,835 mii lei 
pentru modernizarea unor străzi principale și 
secundare în localitatea Fălciu și Rânzești, 
Comuna Fălciu, Județul Vaslui. 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru realizarea 
investițiilor, respectiv necesitatea pentru 
cofinanțarea  acestui proiect cu suma de 7,835 mii 
lei din valoarea totală a proiectului de 18,666 mii 
lei, proiect ce se va derula în două sate și anume 
Fălciu și Rânzești, comuna Fălciu, județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

472. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 

Se propune alocarea sumei de 8.977,072 mii lei 
pentru modernizare inftrastructură rutieră, în 
comuna Mircea Vodă,județul Constanța 
 
 
 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finanțarea/co-finanțarea 
proiectului 
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Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

473. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 52.406,188 mii 
lei pentru dezvoltare rețea inteligentă distribuție 
gaze naturale,în comuna Mircea Vodă,județul 
Constanța 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finanțarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

474. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 3.222,018 mii lei 
pentru reabilitare și modernizare cămin 
cultural,în comuna Mircea Vodă,județul 
Constanța 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finanțarea/co-finanțarea 
proiectului, proiect ce se va derula prin Compania 
Națională de Investiții 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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475. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 493 mii lei pentru 
reabilitarea termică și energetică școala 
Bogdănești, Comuna Fălciu, Județul Vaslui. 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru realizarea 
investițiilor, respectiv necesitatea pentru 
cofinanțarea  acestui proiect cu suma de 493 mii 
lei din valoarea totală a proiectului de 2,303 mii 
lei. 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

476. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 402 mii lei pentru 
reabilitarea termică și energetică Liceul 
tehnologic Corp C2, localitatea Fălciu, Județul 
Vaslui. 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru realizarea 
investițiilor, respectiv necesitatea pentru 
cofinanțarea  acestui proiect cu suma de 402 mii 
lei din valoarea totală a proiectului de 2,212 mii 
lei. 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

477. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 1,046 mii lei 
pentru amenajare baza sportivă, localitatea 
Fălciu, Județul Vaslui. 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru realizarea 
investițiilor, respectiv necesitatea pentru 
cofinanțarea  acestui proiect cu suma de 1,046 mii 
lei din valoarea totală a proiectului de 1,511 mii 
lei. 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
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Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

478. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 7.000,000 mii lei 
pentru modernizare drumuri locale,în comuna 
Cerțești,județul Galați 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finanțarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

479. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 3.819,958 mii lei 
pentru modernizare drumuri locale și construire 
poduri peste pârâul Cosmina,în comuna 
Cosmina,județul Prahova 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finanțarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

480. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 

Se propune alocarea sumei de 1.158,601 mii lei 
pentru ameajare străzi ,în comuna 
Lumina,județul Constanța 
 
 
Autor:  

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finanțarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
 
Sursa de finanțare:  
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Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

481. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 1.013,604 mii lei 
pentru ameajare străzi-LOT 2 ,în comuna 
Lumina,județul Constanța 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finanțarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

482. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 789,783 mii lei 
extindere canalizare menajeră pe strada Tulcei 
și zona lotizată B5 ,în comuna Lumina,județul 
Constanța 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finanțarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

483. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 

Se propune alocarea sumei de 809,101 mii lei 
pentru renovare integrate a sediului 
administrativ Stare Civilă ,în comuna 
Lumina,județul Constanța 
 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finanțarea/co-finanțarea 
proiectului 
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Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

484. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 829,129 mii lei 
pentru renovare integrata a sediului 
administrativ Asistență Socială și Asistență 
Medicală Comunitară ,în comuna 
Lumina,județul Constanța 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finanțarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

485. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 14.000,000 mii 
lei pentru modernizare străzi rurale,în comuna 
Ivești,județul Galați 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finanțarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

486. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 

Se propune alocarea sumei de 10.109,307 mii 
lei pentru construire sală de sport,în comuna 
Gohor,județul Galați 
 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finanțarea proiectului, 
proiect ce se va derula prin intermediul 
Companiei Naționale de Investiții 
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Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

487. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 25.375,159 mii 
lei pentru modernizare străzi,în comuna 
Piscu,județul Galați 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finanțarea proiectului 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

488. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 10.700,093 mii 
lei pentru înființare rețea canalizare,în sat 
Vameș,comuna Piscu,județul Galați 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finanțarea proiectului 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

489. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 

Se propune alocarea sumei de 28.851,244 mii 
lei înființare rețea inteligentă de distribuție gaze 
naturale,în comuna Piscu,județul Galați 
 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finanțarea proiectului 
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Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

490. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 2.925,268 mii lei 
pentru reabilitare-modernizare-dotare cămin 
cultural,în sat Vameș comuna Piscu,județul 
Galați 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finanțarea proiectului 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

491. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 1.106,947 mii lei 
pentru modernizare sistem iluminat public,în 
comuna Piscu,județul Galați 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finanțarea proiectului 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

492. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 

Se propune alocarea sumei de 1.019,855 mii lei 
pentru reabilitare clădire corp A, Școala 
Gimnazială Dimitrie Luchian, în comuna 
Piscu,județul Galați 
 
 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finanțarea proiectului 
 
 
Sursa de finanțare:  
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Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

493. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 1.500,156 mii lei 
pentru lucrări de reabilitare termică, în comuna 
Piscu,județul Galați 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finanțarea proiectului 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

494. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Alocarea sumei de 13.500 mii lei pentru 
reabilitarea drumurilor județene și comunale în 
județul Ilfov. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Raportându-ne la județul Dâmbovița, cu o 
populație aproximativ egală cu a județului Ilfov, 
s-a alocat suma de 13.534 mii lei, iar județului 
Ilfov doar 4.788 mii lei. 
Sursa de finanțare  
- Venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și  
eliminarea tuturor pensiilor speciale prin 
diminuarea creditelor bugetare prevăzute la 
Anexa 3/65 Ministerul  
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale,  
Titlul VII Alte transferuri 

495. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 

Alocarea sumei de 230.000 mii lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale în județul Ilfov. 
 
Autor:  

Având în vedere faptul că județul Ilfov este  unul 
dintre cele mai bogate județe ale țării, sumele 
alocate pentru echilibrarea bugetelor locale sunt 
0, în condițiile în care pentru județul Dâmbovița, 
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Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

cu o populație aproximativ egală cu a județului 
Ilfov, s-au alocat 233.100 mii lei. 
Sursa de finanțare  
- Venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și  
eliminarea tuturor pensiilor speciale prin 
diminuarea creditelor bugetare  
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor 
Publice, Acțiuni Generale,  
Titlul VII Alte transferuri 

496. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Alocarea sumei de 25.524 mii lei pentru 
finanțarea ”Programului pentru școli al 
României” pentru județul Ilfov. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Situația locurilor disponibile în școli și grădinițe 
în județul Ilfov este una precară, cunoscut fiind 
faptul că populația reală a județului depășește 
1.000.000 locuitori.  
Sursa de finanțare  
- Venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și  
eliminarea tuturor pensiilor speciale prin 
diminuarea creditelor bugetare prevăzute la 
Anexa 3/65 Ministerul  
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale,  
Titlul VII Alte transferuri 

497. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Alocarea sumei de 11.039,004 mii lei pentru 
modernizare prin asfaltare a drumului 
communal DC 69B și drumuri sătești și satul 
Șerbești, comuna Ciortești, județul Iași 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv co-finanțarea proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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498. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Alocarea sumei de 1.071,000 mii lei pentru 
amenajare alei pietonale, în localitatea Garbovi 
județul Ialomița 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

499. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Alocarea sumei de 1.071,000 mii lei pentru 
asfaltare strada Poștei, în localitatea Garbovi 
județul Ialomița 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

500. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Alocarea sumei de 7.414,659 mii lei pentru 
construire locuințe colective sociale, în 
localitatea Satul-Nou,comuna Mircea Vodă 
județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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501. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Alocarea sumei de 832,049 mii lei pentru 
reabilitare-modernizare centru comunitar 
integrat,comuna Mircea Vodă județul 
Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

502. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Alocarea sumei de 11.000,000 mii lei pentru 
modernizare drumuri de interes local, în 
comuna Tudor Vladimirescu, județul Galați 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

503. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Alocarea sumei de 6.346,558 mii lei pentru 
modernizare cămin cultural, în comuna Grivița, 
județul Galați 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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504. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Alocarea sumei de 49.533,000 mii lei pentru 
înființare sistem de canalizare și stație epurare 
apă uzată, în comuna Grivița, județul Galați 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

505. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Alocarea sumei de 6.006,533 mii lei pentru 
extinderea sistemului de alimentare cu apă, în 
satele Corod, 
Blânzi,Brătulești,Cărăpcești,comuna 
Corod,județul Galați 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului tehnic al acestei investiții 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

506. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Alocarea sumei de 4.588,413 mii lei pentru 
înființare bază sportivă, în comuna 
Cavadinești,județul Galați 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului  
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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507. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Alocarea sumei de 577 mii lei reabilitarea 
Muzeului Județean Botoșani, în municipiul 
Botoșani,județul Botoșani 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului  
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

508. Legea bugetului de stat 2022 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚEI PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 100.000 mii lei pentru 
finanțarea „Construire teren multisport și 
reabilitare termică la clădirea primăriei în 
localitatea Mănăstireni, județul Cluj”. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Este necesară suma de 100.000 mii lei 
cofinanțare datorita faptului că valoarea 
proiectului s-a majorat conform prevederilor 
OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a măsurilor 
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 
acte normative și prorogarea unor termene. 
 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03. 

509. Legea bugetului de stat 2022 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚEI PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 500.000 mii lei pentru 
finanțarea „Înființare sistem de canalizare în 
localitatea Mănăstireni, județul Cluj”. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Este necesară suma de 500.000 mii lei 
cofinanțare datorita faptului că valoarea 
proiectului s-a majorat conform prevederilor 
OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a măsurilor 
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 
acte normative și prorogarea unor termene. 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03. 

510. Legea bugetului de stat 2022 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 

Se va aloca suma de 250.000 mii lei pentru 
finanțarea „ Reabiltare termică și energetică a 
Capelei Mortuare în localitatea Mănăstireni, 
județul Cluj” 

Este necesară suma de 250.000  mii lei 
cofinanțare datorita faptului că valoarea 
proiectului s-a majorat conform prevederilor 
OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
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TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚEI PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

domeniul investițiilor publice și a măsurilor 
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 
acte normative și prorogarea unor termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03. 

511. Legea bugetului de stat 2022 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚEI PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 1.000.000 mii lei pentru 
finanțarea „Modernizare infrastructură rutieră 
în localitatea Mănăstireni, județul Cluj” 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Este necesară suma de 1.000,000 mii lei 
cofinanțare datorita faptului că valoarea 
proiectului s-a majorat conform prevederilor 
OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a măsurilor 
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 
acte normative și prorogarea unor termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03. 

512. Legea bugetului de stat 2022 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚEI PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 50.000 mii lei pentru 
finanțarea „Construcție stație de tratare apă 
potabilă în localitatea Mănăstireni, județul 
Cluj” 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Este necesară suma de 50.000 mii lei cofinanțare 
datorita faptului că valoarea proiectului s-a 
majorat conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investițiilor publice și a măsurilor fiscal-
bugetare, modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor termene. 
 
Sursa de finanțare: 
100 mii lei vor fi redirecționați de la: 
Anexa nr. 7/03. 

513. Legea bugetului de stat 2022 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚEI PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 3.415.824 mii lei pentru 
finanțarea „Construire pationoar autosustenabil 
acoperit în localitatea Sâncraiu, județul Cluj”. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Este necesară suma de 3.415.824  mii lei 
cofinanțare datorita faptului că valoarea 
proiectului s-a majorat conform prevederilor 
OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a măsurilor 
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 
acte normative și prorogarea unor termene. 
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Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03. 

514. Legea bugetului de stat 2022 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚEI PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 38.807.587 mii lei pentru 
finanțarea „Înființare rețea de alimentere cu 
gaze în localitatea Sâncraiu, județul Cluj”. 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Este necesară suma de 38.807.587  mii lei 
cofinanțare datorita faptului că valoarea 
proiectului s-a majorat conform prevederilor 
OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a măsurilor 
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 
acte normative și prorogarea unor termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03. 

515. Legea bugetului de stat 2022 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚEI PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 2.195.408 mii lei pentru 
finanțarea „Asigurarea de sisteme TIC prin 
amplasarea a două stații  de incărcare pentru 
vehicule electrice în  localitatea Sâncraiu, 
județul Cluj”. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Este necesară suma de 2.195.408 mii lei 
cofinanțare datorita faptului că valoarea 
proiectului s-a majorat conform prevederilor 
OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a măsurilor 
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 
acte normative și prorogarea unor termene. 
 
Sursa de finanțare: 
130 mii lei vor fi redirecționați de la: 
Anexa nr. 7/03. 

516. Legea bugetului de stat 2022 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚEI PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 14.837.996 mii lei pentru 
finanțarea „Construire și dotare Cămin 
Cultural în localitatea Sâncraiu, județul Cluj”. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Este necesară suma de 14.837.996 mii lei 
cofinanțare datorita faptului că valoarea 
proiectului s-a majorat conform prevederilor 
OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a măsurilor 
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 
acte normative și prorogarea unor termene. 
 
Sursa de finanțare: 
130 mii lei vor fi redirecționați de la: 
Anexa nr. 7/03. 
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517. Legea bugetului de stat 2022 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚEI PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 1.122.219,71 mii lei 
pentru finanțarea „Modernizarea Școlii 
Gimnaziale  KOS KAROLY, în localitatea 
Izvorul Crișului, județul Cluj”. 
   
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Este necesară suma de de 1.122.219,71  mii lei 
cofinanțare datorita faptului că valoarea 
proiectului s-a majorat conform prevederilor 
OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a măsurilor 
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 
acte normative și prorogarea unor termene. 
 
Sursa de finanțare: 
130 mii lei vor fi redirecționați de la: 
Anexa nr. 7/03. 

518. Legea bugetului de stat 2022 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚEI PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 404.272,72  mii lei pentru 
finanțarea „Alimenatare cu apă  în satele 
Șaula, Nadășu în localitatea Izvorul Crișului, 
județul Cluj”. 
   
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Este necesară suma de de 404.272,72 mii lei 
cofinanțare datorita faptului că valoarea 
proiectului s-a majorat conform prevederilor 
OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a măsurilor 
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 
acte normative și prorogarea unor termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03. 
 

519. Legea bugetului de stat 2022 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚEI PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 1.549,938  mii lei pentru 
finanțarea „Captare și realizare rezervod de 
înmagazinare a apei potabile în localitatea 
Rîșca , județul Cluj”. 
   
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Este necesară suma de de 1.549,938  mii lei 
cofinanțare datorita faptului că valoarea 
proiectului s-a majorat conform prevederilor 
OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a măsurilor 
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 
acte normative și prorogarea unor termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03. 

520. Legea bugetului de stat 2022 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 

Se va aloca suma de 969.927,96  mii lei pentru 
finanțarea „Modernizarea sistemului de ilumint 
în localitatea Rîșca , județul Cluj”. 

Este necesară suma de de 969.927,96 mii lei 
cofinanțare datorita faptului că valoarea 
proiectului s-a majorat conform prevederilor 
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Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚEI PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

   
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a măsurilor 
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 
acte normative și prorogarea unor termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03. 

521. Legea bugetului de stat 2022 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚEI PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 379.729  mii lei pentru 
finanțarea „ Stații  de reîncarcare  vehicule 
electrice în localitatea Rîșca , județul Cluj”. 
 
   
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Este necesară suma de de 379.729  mii lei 
cofinanțare datorita faptului că valoarea 
proiectului s-a majorat conform prevederilor 
OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a măsurilor 
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 
acte normative și prorogarea unor termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03. 

522. Legea bugetului de stat 2022 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚEI PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 3.514.807,80  mii lei 
pentru finanțarea „ Achiziție microbuz electric 
și montarea a două stații  reîncarcare în 
localitatea Rîșca , județul Cluj”. 
   
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Este necesară suma de de 3.514.807,80  mii lei 
cofinanțare datorita faptului că valoarea 
proiectului s-a majorat conform prevederilor 
OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a măsurilor 
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 
acte normative și prorogarea unor termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03. 

523. Legea bugetului de stat 2022 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚEI PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 450.200,00  mii lei pentru 
finanțarea „Extindere canalizare menajeră în  
satul Rugășești localitatea Cășeiu, județul 
Cluj”. 
   
 
Autor:  

Este necesară suma de de 450.200,00  mii lei 
cofinanțare datorita faptului că valoarea 
proiectului s-a majorat conform prevederilor 
OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a măsurilor 
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 
acte normative și prorogarea unor termene. 
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Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03. 

524. Legea bugetului de stat 2022 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚEI PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 252.684,16  mii lei pentru 
finanțarea „Renovarea energetică moderată a 
sediului Primăriei, în localitatea Cășeiu, 
județul Cluj”. 
   
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Este necesară suma de de 252.684,16 mii lei 
cofinanțare datorita faptului că valoarea 
proiectului s-a majorat conform prevederilor 
OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a măsurilor 
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 
acte normative și prorogarea unor termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03. 

525. Legea bugetului de stat 2022 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚEI PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 1.816.987,00  mii lei 
pentru finanțarea „Modernizarea infrastructurii 
rutiere agricole, în localitatea Cășeiu, județul 
Cluj”. 
   
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Este necesară suma de de 1.816.987,00  mii lei 
cofinanțare datorita faptului că valoarea 
proiectului s-a majorat conform prevederilor 
OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a măsurilor 
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 
acte normative și prorogarea unor termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03. 

526. Legea bugetului de stat 2022 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚEI PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 20.782,16  mii lei pentru 
finanțarea „ Extindere sistem de canalizare ape 
uzate în satul Coplean, în localitatea Cășeiu, 
județul Cluj”. 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Este necesară suma de de 20.782,16  mii lei 
cofinanțare datorita faptului că valoarea 
proiectului s-a majorat conform prevederilor 
OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a măsurilor 
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 
acte normative și prorogarea unor termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03. 

238



527. Legea bugetului de stat 2022 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚEI PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 79,627,83  mii lei pentru 
finanțarea „Modernizare drumuri și străzi în 
localitatea Cășeiu, județul Cluj”. 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Este necesară suma de de 20.782,16  mii lei 
cofinanțare datorita faptului că valoarea 
proiectului s-a majorat conform prevederilor 
OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a măsurilor 
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 
acte normative și prorogarea unor termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03. 

528. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 12.328,714 
mii lei pentru finanțarea „Construire și dotare 
Cămin Cultural în comuna Moldovița,județul 
Suceava 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finanțarea  proiectului 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

529. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Alocarea sumei de 8.524,147 mii lei pentru 
reabilitare și modernizare DC32D, cătunul 
Putna,satul Modovița, județul Suceava  
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finanțarea  proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

530. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 

Alocarea sumei de 11.830,753 mii lei pentru 
modernizare dtumuri de interes local,în comuna 
Crețești,județul Vâlcea  
 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției, respectiv finanțarea/co-finanțarea 
proiectului 
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Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

531. Anexa 3/15/26; 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 
SISTEM INTEGRAT DE 
REABILITARE A REȚELELOR DE 
ALIMENTARE CU APĂ ȘI 
CANALIZARE, INCLUSIV STAȚII 
DE EPURARE ȘI TRATARE A APEI 
POTABILE ÎN LOCALITĂȚI CU O 
POPULAȚIE DE PÂNĂ LA 50.000 
LOCUITORI. 

Se suplimentează suma totală prevăzută în 
anexă pentru sistemele integrate de reabilitare a 
rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, 
inclusiv stații de epurare și tratare a apei 
potabile în localități cu o populație de până la 
50.000 locuitori cu 670 mii lei.  
  
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Realizarea lucrărilor de implementare a 
sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, 
stații de epurare și tratare a apei potabile 
reprezintă o necesitate în toate localitățile din 
România, având beneficii multiple asupra 
populației precum creșterea calității vieții, 
asigurarea necesarului de apă potabilă și 
protejarea mediului înconjurător prin intermediul  
sistemului de canalizare care controlează traseul 
apelor menajere uzate. 
Data închiderii programului: 12.2023 
 
Sursa de finanțare:  
Bugetul de stat  

532. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 14.355,527 
mii lei pentru amenajarea plajei Perla, stațiune 
Amara, județul Ialomița 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru continuare 
investițiilor aflate în derulare – dezvoltarea 
inftrastructurii de turism în stațiunea balneo-
climaterică Amara 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
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(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

533. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 9.676,607 mii 
lei pentru reabilititare zona IV Plaja Zorilor, 
stațiune Amara, județul Ialomița 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru continuare 
investițiilor aflate în derulare – dezvoltarea 
inftrastructurii de turism în stațiunea balneo-
climaterică Amara 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

534. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 9.676,607 mii 
lei pentru reabilititare zona IV Plaja Zorilor, 
stațiune Amara, județul Ialomița 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru continuare 
investițiilor aflate în derulare – dezvoltarea 
inftrastructurii de turism în stațiunea balneo-
climaterică Amara 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

535. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 

Se propune spre alocare suma de 2.411,220 mii 
lei pentru creșterea eficienței energetice la 
Școla George Vâlsan, localitatea Amara, 
județul Ialomița 
 
Autor:  

Finanțarea este necesară pentru continuare 
investițiilor aflate în derulare  
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
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Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

536. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 5.636,227 mii 
lei pentru creșterea eficienței energetice la 
Grădinița Prichindel cu program normal-
prelungit,localitatea Amara, județul Ialomița 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru continuare 
investițiilor aflate în derulare  
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

537. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 900 mii lei 
pentru modernizare drum comunal DC 53/DE 
338- LOT 1,localitatea Amara, județul Ialomița 
 
Autor:  
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru continuare 
investițiilor aflate în derulare  
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

538. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 300,088 mii 
actualizarea planului urbanistic general si a 
regulamentului de urbanism,localitatea Amara, 
județul Ialomița 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru continuare 
investițiilor aflate în derulare  
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
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(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

539. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 7.650,296 mii 
lei reabilitare-modernizare și dotare Casa de 
Cultură Jan Căciulă,localitatea Amara, județul 
Ialomița 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru continuare 
investițiilor aflate în derulare  
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

540. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 3.015,945 mii 
lei pentru realizare canalizare strada Tudor 
Vladimirescu DN2C,localitatea Amara, 
județul Ialomița 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru continuare 
investițiilor aflate în derulare  
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

541. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 8.092,052 mii 
lei pentru expertiza și îmbunătățirea sistemului 
de captare- transport tratare și distribuție a apei 
curente,localitatea Amara, județul Ialomița 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru continuare 
investițiilor aflate în derulare  
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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542. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 28.424,548 
mii lei pentru modernizare străzi- etapa 
II,localitatea Amara, județul Ialomița 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru continuare 
investițiilor aflate în derulare  
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

543. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 11.423,415 
mii pentru reabilitare și modernizare 
infrastructură rutieră, alei și trotuare, localitatea 
Amara, județul Ialomița 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru continuare 
investițiilor aflate în derulare  
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

544. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 18.157,682 
mii pentru anvelopare blocuri, localitatea 
Amara, județul Ialomița 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru continuare 
investițiilor aflate în derulare  
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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545. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 134,999 mii 
pentru realizare baze GIS-date deschise, 
localitatea Amara, județul Ialomița 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru continuare 
investițiilor aflate în derulare  
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

546. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma  de 985,393 mii 
pentru realizare sistem de supraveghere și 
siguranță a spațiului public, localitatea Amara, 
județul Ialomița 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru continuare 
investițiilor aflate în derulare  
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

547. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 195,411  mii 
pentru achiziție de insule supra-terane, 
localitatea Amara, județul Ialomița 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru continuare 
investițiilor aflate în derulare  
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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548. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 453,055 mii 
pentru stații de reîncărcare vehicule electrice, 
localitatea Amara, județul Ialomița 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru continuare 
investițiilor aflate în derulare  
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

549. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 9.543,264 mii 
pentru modernizare rigole stradale și podețe, în 
comuna Cocorăștii Colț, județul Prahova 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

550. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 2.848,677 mii 
pentru înființare rețea de canalizare menajeră cu 
stație de epurare, în comuna Cocorăștii Colț, 
județul Prahova 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
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Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

551. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 2.195,407 mii 
pentru asigurarea de sisteme TIC, în comuna 
Cocorăștii Colț, județul Prahova 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

552. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 242,423 mii 
pentru extindere rețea de apă, în comuna 
Cocorăștii Colț, județul Prahova 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

553. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

Se propune spre alocare suma de 7.538,804 mii 
pentru construire sală de sport, în comuna 
Cocorăștii Colț, județul Prahova 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
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Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

554. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 397,637 mii 
pentru extindere rețele de distribuție în vederea 
alimentării cu energie electrică pentru 
cosumatori din zonele Perșunari și Ghioldum, 
în comuna Cocorăștii Colț, județul Prahova 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

555. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 483,405 mii 
pentru construite loc joacă,sat Piatra, comuna 
Cocorăștii Colț, județul Prahova 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
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Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

556. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 6.012,606 mii 
pentru consolidare- reabilitare-modernizare-
dotare Cămin Cultural, comuna Pechea, județul 
Galați 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

557. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 3.047,442 mii 
pentru extindere-modernizare-dotare corp 
clădire Licel Tehnologic Costache Conachi, 
comuna Pechea, județul Galați 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

558. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 5.483,099 mii 
pentru modernizare drumuri de acces agricol, 
comuna Pechea, județul Galați 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
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(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

559. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 1.588,796 mii 
pentru amenajare târg de animale, comuna 
Pechea, județul Galați 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

560. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 2.440,788 mii 
pentru modernizarea sistemului de iluminat 
public stradal, comuna Pechea, județul Galați 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

561. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 55.322,672 
mii pentru înființare sistem de distribușie gaze 
naturale,sat Pechea,comuna Pechea, județul 
Galați 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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562. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 1.792,626 mii 
pentru modernizare bază sportvă 
stadion,comuna Pechea, județul Galați 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

563. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 188,841 mii 
pentru reabilitare Școală claseele I-IV, în 
localitatea Potăngeni, comuna Movileni, județul 
Iași 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

564. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 82,028 mii 
pentru reabilitare și extindere Școala primară 
Iepureni, corp A și B, în comuna Movileni, 
județul Iași 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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565. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 89,643  mii 
pentru reabilitare și extindere Școala 
Gimnazială Larga Jijia, cop A și B, comuna 
Movileni, județul Iași 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

566. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 620 mii pentru 
construire trotuare în satele Movileni și Larga 
Jijia, comuna Movileni, județul Iași 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

567. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 478,746 mii 
pentru reabilitarea dumurilor afectate de pagube 
produse în urma calamităților, în comuna 
Movileni, județul Iași 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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568. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 265, 841 mii 
pentru amenajare piste biciclete, în comuna 
Movileni, județul Iași 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

569. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 9.135,353 mii 
pentru modernizare drunuri de interes local, în 
comuna Roșcani, județul Iași 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

570. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 3.534,727 mii 
pentru modernizare tramă stradală , în comuna 
Târgușor, județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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571. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 4.678,878 mii 
pentru asfaltare străzi, în comuna Cerna, județul 
Tulcea 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

572. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 5.548,139 mii 
pentru modernizare străzi, în comuna Deleni, 
județul Vaslui 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

573. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 4.000  mii 
pentru ehilibrarea bugetului local al UAT 
Amara, județul Ialomița 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
 

Finanțarea este necesară pentru asigurarea 
cheltuielior curente și de capital  
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

574. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

Se propune alocarea sumei de 10.000 mii lei 
pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri 

În spatele Spitalului din Podul Turcului există o 
clădire care este destinată amenajării Unității de 
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Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Urgențe la Spitalul din Comuna Podul Turcului, 
Județul Bacău. 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Primiri Urgențe, dar nu există fondurile necesare 
pentru amenjarae și dotare.  
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației- Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" ) 

575. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 80 mii lei pentru 
înființare dispensar uman în comuna Podu 
Turcului, județul Bacău. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Investiție necesară pentru îmbunătățirea 
infrastructurii spitalicești în Comuna Podu 
Turcului. 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației- Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" ) 

576. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 10.000 mii lei 
pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri 
Urgențe la Spitalul Municipal Câmpina, 
municipiul Câmpina,județul Prahova. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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577. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 10.000 mii lei 
pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri 
Urgențe la Spitalul Orășenesc Urlați,localitatea 
Urlați,județul Prahova. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

578. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 10.000 mii lei 
pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri 
Urgențe la Spitalul Orășenesc Sf.Filofteia-
Mizil,localitatea Mizil,județul Prahova. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

579. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 10.000 mii lei 
pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri 
Urgențe la Spitalul Orășenesc Băicoi,localitatea 
Băicoi, județul Prahova. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

256



580. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 10.000 mii lei 
pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri 
Urgențe la Spitalul Sf. Anton-Păuleștii Noi, 
comuna Păulești, județul Prahova. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

581. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 10.000 mii lei 
pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri 
Urgențe la Spitalul de Boli Pulmonare Breaza, 
localitatea Breaza, județul Prahova. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

582. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 10.000 mii lei 
pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri 
Urgențe la Spitalul Pneumoftiziologie 
Florești,comuna Florești, județul Prahova. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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583. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 10.000 mii lei 
pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri 
Urgențe la Spitalul Schuller Ploiești, municipiul 
Ploiești, județul Prahova. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

584. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 10.000 mii lei 
pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri 
Urgențe la Spitalul Orășenesc Sinaia, localitatea 
Sinaia, județul Prahova. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

585. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 10.000 mii lei 
pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri 
Urgențe la Spitalul Orășenesc Vălenii de 
Munte, localitatea Vălenii de Munte, județul 
Prahova. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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586. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 10.000 mii lei 
pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri 
Urgențe la Spitalul Boldescu-Ploiești, 
municipiul Ploiești, județul Prahova. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

587. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 10.000 mii lei 
pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri 
Urgențe la Spitalul de Ortopedie și 
Traumatologie Azuga, localitatea Azuga, 
județul Prahova. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

588. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei 
pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri 
Urgențe la Spitalul de Pediatrie Ploiești, 
municipiul Ploiești, județul Prahova. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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589. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei 
pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri 
Urgențe la Spitalul de Obstetrica și Ginecologie 
Ploiesti, municipiul Ploiești, județul Prahova. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

590. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei 
pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri 
Urgențe la Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești, 
municipiul Ploiești, județul Prahova. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

591. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei 
pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri 
Urgențe la Spitalul CFR Ploiești, municipiul 
Ploiești, județul Prahova. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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592. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 30.000 mii lei 
pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri 
Urgențe la Spitalul Județean de Urgența 
Ploiești, municipiul Ploiești, județul Prahova 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

593. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 30.000 mii lei 
pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri 
Urgențe la Spitalul Județean Județean Bună 
Vestire Ploiesti, municipiul Ploiești, județul 
Prahova 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

594. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 12.000 mii lei 
pentru refacere si consolidare Pod  la Luțca, 
comuna Sagna, județul Neamț 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiției tinand cont de fptul ca acest pod s-a 
prăbușit la începutul lunii iunie 2022 în urma unor 
lucrări defectuoase de reabilitare,  respectiv 
finațarea/co-finanțarea proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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595. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 30.000 mii lei 
pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri 
Urgențe la Spitalul Județean  de Urgență Piatra 
Neamț, municipiul Piatra-Neamț, județul 
Neamț 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

596. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 15.000 mii lei 
pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri 
Urgențe la Spitalul Municipal Roman, 
municipiul Roman, județul Neamț 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

597. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 10.000 mii lei 
pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri 
Urgențe la Spitalul Orășenesc Bicaz, localitatea 
Bicaz, județul Neamț 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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598. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 10.000 mii lei 
pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri 
Urgențe la Spitalul Orășenesc Târgu-Neamț, 
localitatea Târgu-Neamț, județul Neamț 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investițiilor, respectiv finațarea/co-finanțarea 
proiectului 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

599.  
Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 
 

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei în 
vederea îndeplinirii obiectivului de investiții 
“Construire Stadion Municipal strada Pictor 
Aman nr. 94, Municipiul Bacău”, cu finanțare 
multianuală.  
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Sportul băcăuan are nevoie de Stadionul 
Municipal str. Pictor Aman nr. 94, el aflându-se 
în continuă stare de degradare de aproape un 
deceniu. Prin această investiție se va încuraja 
sportul de masă.  
 
 
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
redistribuire credite bugetare PNDL 
 

600. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 
 

Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru studiul de fezabilitate pentru construire 
Bază sportivă - Sala Polivalentă a Sporturilor 
din municipiul Bacău. 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Este nevoie de această investiție deoarece în 
Orașul Bacău (cu aproximativ 150.000 locuitori) 
există o singură baza sportivă construită în anii 
1970, aflată în proces de degradare.  
 
 
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Programul național de investiții "Anghel 
Saligny" 
 

601. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 

Autor:  Alocarea a 1000 mii lei pentru consturirea unei 
creșe de 110 locuri, în zona de Nord a Orașului,  
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Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 
 

Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

(Calea Romanului nr. 144, municipiul Bacău). În 
orașul Bacău sunt doar 6 unități tip creșă, mult 
sub necesarul orașului.  
 
În zona de Nord a orașului nu exista nici o 
unitate tip creșă. Solicităm suplimentarea cu 
1.000 mii lei a sumelor alocate. 

 
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
-  Programul național de investiții "Anghel 
Saligny". 
 

602. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 
 

Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru realizarea trotuarelor în Municipiul 
Bacău.  
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Efectuarea acestei investiţii este necesară pentru 
asigurarea condițiilor de siguranță pentru 
circulația pietonilor. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Programul național de investiții "Anghel 
Saligny" 
 

603. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 
 

Se propune alocarea sumei de  1.000 mii lei 
pentru modernizarea Școlii Al. I. Cuza din 
Municipiul Bacău. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Efectuarea acestei investiţii este necesară pentru 
asigurarea unei infrastructuri școlare adecvate 
Municipiului Bacău.  
 
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Programul național de investiții "Anghel 
Saligny" 
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604. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 
 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei pentru 
achiziția catalogului electronic pentru Școala 
Al. I. Cuza din Municipiul Bacău. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Efectuarea acestei investiţii este necesară pentru 
buna desfășurare a procesului de învățământ.  
 
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Programul național de investiții "Anghel 
Saligny" 
 

605. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 
 

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei 
pentru construirea dispensar în Cartierul 
Șerbănești, Municipiul Bacău.  
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Obiectiv important pentru sănătatea publică. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Programul național de investiții "Anghel 
Saligny" 
 

606. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 
 

Se propune alocarea sumei de 1.500 mii lei 
pentru realizarea studiului de fezabilitate 
pentru construirea unui bazin de înot în orașul 
Buhuși, județul Bacău. 
 
 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Orașul Buhuși nu are un bazin de înot.  
Infrastructura Sportivă din România 
este deficitară și este una dintre 
principalele cauze ale lipsei de 
performanță. Pentru aceasta s-au depus 
documentele necesare pentru construirea unui 
bazin la CNI.  
 
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Programul național de investiții "Anghel 
Saligny" 
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607. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 
 
 

Se alocă 10.000 mii lei pentru construcția unui 
stadion în Orașul Buhuși.  
 
 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Această investiție este necesară pentru 
încurajarea activităților sportive de masă în 
Orașul Buhuși care, în prezent, nu are un 
stadion. 
Infrastructura Sportivă din România 
este deficitară și este una dintre 
principalele cauze ale lipsei de 
performanță. 
 
 Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Programul național de investiții "Anghel 
Saligny" 
 

608. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 
 

Se propune alocarea sumei de 5.000 mii lei 
pentru extindere rețea canalizare și repunere în 
funcțiune stație de epurare în comuna Podu 
Turcului, județul Bacău. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Investiție necesară pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață a cetățenilor din Comuna 
Podul Turcului. 
 
 
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Programul național de investiții "Anghel 
Saligny" 
 

609. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000 mii lei 
pentru finalizarea proiectului public de 
alimentare cu apă în comuna Parincea, județul 
Bacău. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Investiție necesară pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață a cetățenilor din Comuna 
Parincea. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Programul național de investiții "Anghel 
Saligny" 
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610. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 
 

Se propune alocarea sumei de 4.000 mii lei 
finalizarea proiectului sistemului public de apă 
uzată (canalizare) în comuna Parincea, județul 
Bacău. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Investiție necesară pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață a cetățenilor din Comuna 
Parincea. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Programul național de investiții "Anghel 
Saligny" 
 

611. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 
 

Se propune alocarea sumei de de 5.000 mii lei 
pentru construirea unei săli de sport în Comuna 
Parincea, Județul Bacău.  
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Comuna Parincea cu o populație de peste 
3500 de locuitori nu are nici o sala de 
sport. Copii practica sportul doar în aer liber și 
când vremea le permite. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Programul național de investiții "Anghel 
Saligny" 
 

612. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 
 

Se propune alocarea sumei de 6.800 mii lei 
pentru extindere rețea de alimentare cu apă și 
rețea de canalizare în satele Săucești, Bogdan 
Vodă și Schineni, comuna Săucești județul 
Bacău.  
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Investiție necesară pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață a cetățenilor din Comuna 
Săucești. 
 
 
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Programul național de investiții "Anghel 
Saligny" 
 

613. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 

Se propune alocarea sumei de 600.000 mii lei 
pentru înființarea sistemului de gaze naturale 
în Comuna Săucești județul Bacău. 
 
Autor:  

Investiție necesară pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață a cetățenilor din Comuna 
Săucești. 
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Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 
 

Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Programul național de investiții "Anghel 
Saligny" 
 

614. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 
 

Se propune alocarea sumei de 5.000 mii lei 
pentru construcție și dotare creșă în Comuna 
Poduri, județul Bacău. 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Investiție necesară pentru îmbunătățirea 
infrastructurii școlare în Comuna Poduri.  
 
 
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Programul național de investiții "Anghel 
Saligny" 
 

615. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 7.000 mii lei 
pentru modernizare și extindere sistem de 
alimentare cu apă în localitatea Prăjești, 
comuna Prăjești, județul Bacău. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Investiție necesară pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață a cetățenilor din Comuna 
Prăjești. 
 
 
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Programul național de investiții "Anghel 
Saligny" 
 

616. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 3.000 mii lei 
pentru construire cantină socială S+P în 
Comuna Prăjești, Județul Bacău. 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Investiție necesară pentru îmbunătățirea 
serviciilor de asistență socială în Comuna 
Prăjești. 
 
 
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Programul național de investiții "Anghel 
Saligny" 
 

268



617. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru modernizare teren de sport în Comuna 
Gârleni, Județul Bacău. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Investiție necesară pentru îmbunătățirea 
infrastructurii sportive în Comuna Gârleni. 
 
 
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Programul național de investiții "Anghel 
Saligny" 
 
 

618. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 7.000 mii lei 
pentru modernizare și extindere sistem de 
alimentare cu apă și canalizare în Comuna 
Gârleni, județul Bacău. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Investiție necesară pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață a cetățenilor din Comuna 
Gârleni. 
 
 
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Programul național de investiții "Anghel Saligny" 

619. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 7.000 mii lei 
pentru modernizare și extindere sistem de 
alimentare cu apă și canalizare în Comuna 
Colonești, județul Bacău. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Investiție necesară pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață a cetățenilor din Comuna 
Colonești. 
 
 
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Programul național de investiții "Anghel 
Saligny" 
 

620. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 

Se propune alocarea sumei de 600.000 mii lei 
pentru înființarea sistemului de gaze naturale 
în Comuna Colonești, Județul Bacău. 
 
Autor:  

 
Investiție necesară pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață a cetățenilor din Comuna 
Colonești. 
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Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Programul național de investiții "Anghel 
Saligny" 
 

621. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru construcție cămin cultural în Comuna 
Colonești, Județul Bacău. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Comuna Colonești cu o 
populație de peste 2000 de locuitori 
nu are nici un centru cultural unde să 
se poată desfășura activități specifice. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Programul național de investiții "Anghel 
Saligny" 
 

622. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 600 mii lei 
pentru construcție pod peste Zeletin în Sat 
Călini, Comuna Colonești, Județul Bacău. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Copiii din satul Călini sunt nevoiți să treacă 
peste pârâul Zeletin peste o punte improvizată. 
 
 
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă al 
Guvernului.  
 

623. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 691 mii lei 
pentru modernizare drum DN12A – Canton 
silvic și Pod peste pârâul Larga, Comuna 
Dofteana, Județul Bacău.  
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor  

Banii sunt necesari pentru finalizarea investiției 
care este intr-un stadiu de implementare de 90%.  
 
Sursa de finanțare: Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administraţiei, PNDL II 
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624. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de1026 mii lei 
pentru construcție și dotare Centru cultural 
Larga, Comuna Dofteana, Județul Bacău.  
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Stadiul de implementare al investiției este de 
90%.  
 
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, 
Compania Națională de Investiții. 
 
 

625. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 8080 mii lei 
pentru modernizare prin asfaltare străzi în 
Comuna Dofteana, Județul Bacău.  
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Este aprobată cererea de finanțare. 
 
 
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Programul național de investiții "Anghel 
Saligny" 
 

626. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Se alocă suma de 10.000 mii lei pentru 
finanțarea proiectului de consolidare, 
restaurare ș̦i punerea în valoare a Casei de 
Cultură a Sindicatelor din Sfântu Gheorghe, 
județul Covasna. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Suma reprezintă cuantumul contribuției 
bugetului de stat în proiectul pentru consolidare, 
restaurare ș̦i punerea în valoare a Casei de 
Cultură a Sindicatelor din Sfântu Gheorghe, 
județul Covasna.. 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

627. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 

Se suplimentează creditele bugetare cu 
100.000 mii lei pentru finanțarea proiectului de 
construire a unei magistrale de gaze pe 
tronsonul Brașov - Întorsura Buzăului 

Suma reprezintă contribuția bugetului de stat 
pentru asigurarea finanțării construcție unei 
magistrale de gaze pe tronsonul Brașov - 
Întorsura Buzăului. 
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Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

628. Legea Bugetului de stat pe anul 2023  
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
 
Anexa 3/15/01 
Capitol 5000 
Grupa 51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
 
Indicator: II Credite bugetare  
 

Se alocă suma de 4.591 mii lei pentru 
consolidarea, restaurarea și reabilitatea 
bibliotecii ”Stroe Belloescu” din municipiul 
Huși, județul Vaslui.    
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Amendamentul este justificat prin necesitatea 
unei intervenții urgente în vederea consolidării, 
restaurării și reabilitării Bibliotecii ”Stroe 
Belloescu”, obiectiv cultural deosebit de 
important al municipiului Huși. Imobilul se află 
în prezent într-un stadiu avansat de degradare. 
 
Sursa de finanțare: 
 
Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

629. Legea Bugetului de stat pe anul 2023  
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
 
Anexa 3/15/01 
Capitol 5000 
Grupa 51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
 
Indicator: II Credite bugetare  
 

Se alocă suma de 19.650 mii lei pentru 
primăria Comunei Puiești, județul Vaslui.    
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Amendamentul este justificat prin necesitatea 
modernizării drumului comunal nr. 95 din 
comuna Puiești, județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare: 
 
Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 
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630. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Școala Generală nr. 1 din 
comuna Berceni, județul Ilfov 
 
 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de căldură 
pentru Școala Generală nr. 1 din comuna Berceni, 
județul Ilfov 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și greu 
de gasit) 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

631. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Școala Generală nr. 2 din 
comuna Berceni, județul Ilfov 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de căldură 
pentru Școala Generală nr. 1 din comuna Berceni, 
județul Ilfov 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și greu 
de gasit) 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

632. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Grădinița nr. 1 din comuna 
Berceni, județul Ilfov 

Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Școala Generală nr. 1 din comuna 
Berceni, județul Ilfov 
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Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și 
greu de gasit) 
 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

633. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Grădinița nr. 2 din comuna 
Berceni, județul Ilfov 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Majorarea cu suma 150.000,00 lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Grădinița nr. 2 din comuna 
Berceni, județul Ilfov 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și 
greu de gasit) 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

634. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Școala Generală nr. 2 
”Alexandru Depărățeanu” din localitatea 
Roșiorii de Vede, județul Teleorman 

Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Școala Generală nr. 1 din comuna 
Berceni, județul Ilfov 
 

274



Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

 
 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și 
greu de gasit) 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

635. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială Adâncata, 
județul Ialomița 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială Adâncata, 
județul Ialomița 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și 
greu de gasit) 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

636. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială "Constantin 
Ştefan"Albeşti, județul Ialomița 
  
Autor: 

Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială "Constantin 
Ştefan"Albeşti, județul Ialomița 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
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Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

sau   incalzire pe lemn (care este și scump și 
greu de gasit) 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

637. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială "Alexandru 
Aldea Voievod" Alexeni, județul Ialomița 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială "Alexandru 
Aldea Voievod" Alexeni 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și 
greu de gasit) 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

638. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială ”Ștefan 
Copoiu” Andrăşeşti, județul Ialomița 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială ”Ștefan 
Copoiu” Andrăşeşti 
 
Sursa de finanțare:  
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
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Indicativ II Credite bugetare sau   incalzire pe lemn (care este și scump și 
greu de gasit) 
 
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

639. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială „Roman 
Ialomiţeanul” Axintele, județul Ialomița 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială „Roman 
Ialomiţeanul” Axintele 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și 
greu de gasit) 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

640. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială 
"Arhimandrit Teofil" Balaciu, județul Ialomița 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială "Arhimandrit 
Teofil" Balaciu 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și 
greu de gasit) 
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Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

641. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

 Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială Bărbuleşti, 
județul Ialomița 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială Bărbuleşti 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este e și scump și 
greu de gasit) 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

642. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială Bărcăneşti, 
județul Ialomița 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Şcoala Gimnazială 
Bărcăneşti, județul Ialomița 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și 
greu de gasit) 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
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MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

643. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială Borăneşti, 
județul Ialomița 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială Borăneşti, 
județul Ialomița 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și 
greu de gasit) 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

644. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială "Sfântul 
Ierarh Nicolae" Bucu, județul Ialomița 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială "Sfântul 
Ierarh Nicolae" Bucu, județul Ialomița 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și 
greu de gasit) 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
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Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

645. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Primară Bueşti județul 
Ialomița 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Primară Bueşti, județul 
Ialomița 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și 
greu de gasit) 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

646. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială Ciochina, 
județul Ialomița 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială Ciochina 
județul Ialomița 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și 
greu de gasit) 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
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(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

647. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială Ciulniţa, 
județul Ialomița 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială Ciulniţa, 
județul Ialomița 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și 
greu de gasit) 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

648. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială Cocora, 
județul Ialomița 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială Cocora, 
județul Ialomița 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și 
greu de gasit) 
 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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649. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială Colelia, 
județul Ialomița 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială Colelia, 
județul Ialomița 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și 
greu de gasit) 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

650. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială Cosâmbeşti, 
județul Ialomița 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială Cosâmbeşti, 
județul Ialomița 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și 
greu de gasit) 
 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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651. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială Coşereni, 
județul Ialomița 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială Coşereni, 
județul Ialomița 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și 
greu de gasit) 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

652. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială Dridu, 
județul Ialomița 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială Dridu județul 
Ialomița 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și 
greu de gasit) 
 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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653. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Școala Gimnazială Făcăeni, 
județul Ialomița 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Școala Gimnazială Făcăeni, 
județul Ialomița 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și 
greu de gasit) 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

654. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială Gârbovi, 
județul Ialomița 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială Gârbovi, 
județul Ialomița 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și 
greu de gasit) 
 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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655. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială Gheorghe 
Doja, județul Ialomița 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială Gheorghe 
Doja, județul Ialomița 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și 
greu de gasit) 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

656. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala gimnazială Gheorghe 
Lazăr, județul Ialomița. 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de căldură 
pentru Şcoala gimnazială Gheorghe Lazăr județul 
Ialomița. 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și greu 
de gasit) 
 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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657. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială „Mihai 
Viteazul” Feteşti , județul Ialomița. 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de căldură 
pentru Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” 
Feteşti , județul Ialomița. 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și greu 
de gasit) 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

658. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială „Sfântul 
Andrei”, Slobozia, județul Ialomița. 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

 Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială „Sfântul 
Andrei”, Slobozia, județul Ialomița. 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și greu 
de gasit) 
 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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659. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială nr. 3, 
Slobozia, județul Ialomița. 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de căldură 
pentru Şcoala Gimnazială nr. 3, Slobozia, județul 
Ialomița. 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și greu 
de gasit) 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

660. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială „George 
Vâlsan” Amara, județul Ialomița. 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de căldură 
pentru Şcoala Gimnazială „George Vâlsan” 
Amara, județul Ialomița. 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și greu 
de gasit) 
 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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661. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială „Alexandru 
Odobescu” Urziceni, județul Ialomița. 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de căldură 
pentru Şcoala Gimnazială „Alexandru 
Odobescu” Urziceni, județul Ialomița. 
 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau   incalzire pe lemn (care este și scump și greu 
de gasit) 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

662. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială „Ion Heliade 
Rădulescu” Urziceni, județul Ialomița. 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de căldură 
pentru Şcoala Gimnazială „Ion Heliade 
Rădulescu” Urziceni, județul Ialomița  
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau incalzire pe lemn (care este și scump și greu 
de gasit) 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

663. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 

Majorarea cu suma 150  mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială "Constantin 

Montare panouri fotovoltaice și pompe de căldură 
pentru Şcoala Gimnazială "Constantin Gurgu" 
Nr.1, localitatea Gura Ialomiţei, județul Ialomița. 
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Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Gurgu" Nr.1, localitatea Gura Ialomiţei, județul 
Ialomița. 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau incalzire pe lemn (care este și scump și greu 
de gasit) 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

664. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei 
 
Anexa 3/15/01, 
Capitolul 5000 
Grupa/Titlul 01 
Indicativ II Credite bugetare 

Majorarea cu suma 150 mii lei.  
Montare panouri fotovoltaice și pompe de 
căldură pentru Şcoala Gimnazială   Nr. 1, 
localitatea Antonești, județul Teleorman. 
  
Autor: 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor   

Montare panouri fotovoltaice și pompe de căldură 
pentru Şcoala Gimnazială "Constantin Gurgu" 
Nr.1, localitatea Gura Ialomiţei, județul Ialomița. 
este imperios necesară găsirea de alternative 
pentru sistemul de încălzire clasic, gaze naturale 
sau incalzire pe lemn (care este și scump și greu 
de gasit) 
 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

665. Legea Bugetului de stat pe anul 2023  
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
 
Anexa 3/15/01 
Capitol 5000 
Grupa 51 

Se alocă suma de 2.935 mii lei pentru primăria 
Comunei Puiești, județul Vaslui.    
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Amendamentul este justificat prin necesitatea 
realizării obiectivului “Piața agroalimentară” din 
comuna Puiești, județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 
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TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
 
Indicator: II Credite bugetare  
 

666. Legea Bugetului de stat pe anul 2023  
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
 
Anexa 3/15/01 
Capitol 5000 
Grupa 51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
 
Indicator: II Credite bugetare  
 

Se alocă suma de 19.094 mii lei pentru 
primăria Comunei Puiești, județul Vaslui.    
 
Autor: Grupurile parlamentare ale Alianței 
pentru Unirea Românilor 

Amendamentul este justificat prin necesitatea 
modernizării drumului comunal nr. 96 din 
comuna Puiești, județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare: 
 
Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

667. Legea Bugetului de stat pe anul 2023  
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
 
Anexa 3/15/01 
Capitol 5000 
Grupa 51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
 
Indicator: II Credite bugetare  
 

Se alocă suma de 4.295 mii lei pentru primăria 
comunei Dragomirești, județul Vaslui.    
 
Autor: Grupurile parlamentare ale Alianței 
pentru Unirea Românilor 

Amendamentul este justificat prin necesitatea 
extinderii clădirii Liceului tehnologic Vladia din 
comuna Dragomirești, județul Vaslui. În prezent, 
liceul își desfășoară activitatea în imobile 
construite cu cca. 50 de ani în urmă, timp în care 
nu s-au făcut investiții semnificative. Condițiile 
au devenit improprii desfășurării activităților de 
învățământ atât pentru elevi, cât și pentru cadrele 
didactice. 
 
Sursa de finanțare: 
 
Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

668. Legea bugetului de stat pe anul 2023 Se propune spre alocare suma de 8.573,835 mii 
lei pentru construire și dotare Cămin Cultural,în 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiție, respectiv co-finanțarea proiectului 
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Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

sat Cotu-Văii, comuna Albești, județul 
Constanța 
 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

669. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 1.191,338 mii 
lei pentru construire ,în sat Cotu-Văii, comuna 
Albești, județul Constanța 
 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiție, respectiv co-finanțarea proiectului 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

670. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 995,884 mii 
lei pentru renovare-modernizare și dotare 
Cămin Cultural,în sat Vîrtop,comuna Albești, 
județul Constanța 
 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiție, respectiv co-finanțarea proiectului 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 
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671. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 36.225,132 
mii lei pentru înființare rețea de distribuție gaze 
naturale,în comuna Albești, județul Constanța 
 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiție, respectiv co-finanțarea proiectului 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

672. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 17.673,461 
mii lei pentru extindere rețea de canalizare gaze 
naturale,în comuna Borca, județul Neamț 
 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiție, respectiv co-finanțarea proiectului 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

673. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de 1.762,590 mii 
lei pentru restaurare și punere în valoare 
monument istoric Ocolul Silvic,în comuna 
Borca, județul Neamț 
 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiție, respectiv co-finanțarea proiectului 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
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(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

674. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare suma de  
12.142,180 mii lei pentru construire sală sport 
cu tribună 180 locuri,în sat Sabașa, comuna 
Borca, județul Neamț 
 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiție, respectiv co-finanțarea proiectului 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

675. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare sumei de  
4.771,833 mii lei pentru reabilitarea torenților 
în vederea eliminării efectelor inundațiilor din 
comuna Borca, județul Neamț 
 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiție, respectiv co-finanțarea proiectului 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

676. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare sumei de  
5.000 mii lei pentru proiectul de modernizare 
a scolii din sat Maneuti, comuna Fratautii 
Vechi, judetul Suceava  
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiție, respectiv co-finanțarea proiectului 
 
Cetățenii comunei Fratăutii Vechi, județul 
Suceava au dreptul la educație la un standard 
modern pentru copii lor într-o Românie membră 
a Uniunii Europene.  
 
Sursa de finanțare:  
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MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

677. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se propune spre alocare sumei de  
20.000 mii lei pentru modernizarea 
drumurilor publice, a iluminatului public, 
realizarea de punti pietonale, de locuri de 
joacă pentru copii, în comuna Rașca, 
județul Suceava 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 
 
 

Finanțarea este necesară pentru demararea 
investiție, respectiv co-finanțarea proiectului 
 
Cetățenii comunei Râșca, județul Suceava au 
dreptul la un standard de viață civilizat într-o 
Românie modernă și prosperă conform 
standardelor europene 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 
Redistribuirea din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 
Administrației) 

678. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se suplimenteaza bugetul Ministerului 
Dezvoltării și Lucrărilor Publice cu suma de 
15.204 mii lei care va fi utilizată pentru 
înființarea sistemului de canalizare în comuna 
Valea Mare, județul Covasna. 
 
Autor:  
Grupul parlamentar al Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Suma reprezintă cuantumul contribuției 
bugetului de stat în proiectul ”Înființarea 
sistemului de canalizare în comuna Valea Mare, 
județul Covasna.  
Finanțarea este necesară întrucât valoarea 
investiției de la bugetul local nu poate fi 
acopertă din fonduri locale. 
 
Sursa de finanțare: 
Ministerul finanțelor - acțiuni generale 
Anexa 3/65 

679. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

Se suplimenteaza bugetul Ministerului 
Dezvoltării și Lucrărilor Publice cu suma de 
21.229 mii lei care va fi utilizată pentru 

Suma reprezintă cuantumul contribuției 
bugetului de stat în proiectul ”Finalizarea, 
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Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

finalizarea, reabilitarea şi dotarea Centrului 
Multifuncţional, Întorsura Buzăului județul 
Covasna. 
 
Autor:  
Grupul parlamentar al Alianței pentru 
Unirea Românilor 

reabilitarea şi dotarea Centrului Multifuncţional 
Întorsura Buzăului județul Covasna.  
Finanțarea este necesară întrucât valoarea 
investiției de la bugetul local nu poate fi 
acopertă din fonduri locale.  
 
Sursa de finanțare: 
Ministerul finanțelor - acțiuni generale 
Anexa 3/65 

680. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se suplimenteaza bugetul Ministerului 
Dezvoltării și Lucrărilor Publice cu suma 
de10.000 mii lei care va fi utilizată pentru  
reabilitarea şi modernizarea drumul ui comunal 
DC9, tronsonul Peteni-Imeni. 
 
Autor:  
Grupul parlamentar al Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Suma reprezintă cuantumul contribuției 
bugetului de stat în ceea ce privește reabilitarea 
şi modernizarea drumul ui comunal DC9, 
tronsonul Peteni-Imeni pentru realizarea un 
sistem practicabil de drum asfaltat. 
 
Sursa de finanțare: 
Ministerul finanțelor - acțiuni generale 
Anexa 3/65 

681. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se suplimenteaza bugetul Ministerului 
Dezvoltării și Lucrărilor Publice cu suma 
de38.900 mii lei care va fi utilizată pentru 
finalizarea, reabilitarea şi modernizarea  
drumurilor din zona Runcu/Seceni, Miercurea 
Ciuc, județul Harghita. 
 
Autor:  
Grupul parlamentar al Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Suma reprezintă cuantumul contribuției 
bugetului de stat în ceea ce privește proiectul 
pentru un sistem practicabil de drum asfaltat 
pentru o cumunitate de 500 de case. 
 
Sursa de finanțare: 
Ministerul finanțelor - acțiuni generale 
Anexa 3/65. 

682. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 

Se suplimenteaza bugetul Ministerului 
Dezvoltării și Lucrărilor Publice cu suma de 
5.000 mii lei care va fi utilizată pentru crearea 
unui sistem de aducțiune a apei potabile în 
satul Livezi, comuna Mihăileni, județul 
Harghita. 
 

Se suplimenteaza bugetul Ministerului finanțelor 
cu suma de5.000 mii lei pentru  
crearea unui sistem de aducțiune a apei potabile 
în satul Livezi, comuna Mihăileni, sursa acesteia 
fiind la 3 km depărtare. 
 
Sursa de finanțare: 
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Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Autor:  
Grupul parlamentar al Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Ministerul finanțelor - acțiuni generale 
Anexa 3/65 

683. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se suplimenteaza bugetul Ministerului 
Dezvoltării și Lucrărilor Publice cu suma de 
50.000 mii lei care va fi utilizată pentru 
modernizare prin asfaltarea drumului judeţean 
DJ124A tronsonul între satele Nădejdea - 
Livezi, comuna Mihăileni, Județul Harghita. 
 
Autor: 
Grupul parlamentar al Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Suma reprezintă cuantumul contribuției 
bugetului de stat în proiectul de modernizare 
prin asfaltarea a drumului judeţean DJ124A 
satele Nădejdea - Livezi, comuna Mihăileni, 
creându-se o cale de legătură și oportunitatea 
dezvoltării acestei zone. 
 
Sursa de finanțare: 
Ministerul finanțelor - acțiuni generale 
Anexa 3/65 

684. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/01 
Capitol 5000 
Grupa/Titlul 51 
Titlul IV- Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Indicator II – Credite bugetare 

Se suplimenteaza bugetul Ministerului 
Dezvoltării și Lucrărilor Publice cu suma de 
2.761,64151 mii lei care va fi utilizată pentru 
darea în funcțiune proiectului Constructia 
retelei publice de apă si apă uzată în localitatea 
Sărămas, Comuna Barcani, Judetul Covasna. 
 
Autor:  
Grupul parlamentar al Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Suma reprezintă cuantumul contribuției 
bugetului de stat în proiectul de dare în funcțiune 
a proiectului “Constructia retelei publice de apă 
si apă uzată” în localitatea Sărămas, Comuna 
Barcani, Judetul Covasna. Finalizarea  
proiectului Constructia retelei publice de apà si 
apà uzatà in localitatea Sarámas, Comuna 
Barcani, Judetul Covasna. Astfel  pentru a putea 
depune cererea de plat finalã la AFIR, in valoare 
de 6.993 mii lei, dupà epuizarea avansului in 
valoare de 4.000 mii lei, mai avem de achitat 
cheltuieli eligibile catre executant în suma de 
2.761.641,51. 
Deoarece există deja un credit pentru cheltuială 
neeligibilà aferent acestui proiect, in valoare de 
5.417 mii lei, iar indicele ROBOR a crescut, 
gradul de indatorare nu  permite acesarea unui 
alt credit. Lucrarea este executatà si 
receptionatà, ins nu se identificá nicio solutie 
pentru a plãti ultimele facturi aferente 
cheltuielilor eligibile. 
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Punerea în functiune a retelei de apã si apã uzatà 
este asteptatã de întreaga comunitate, datorità 
lipsei de surse de apã potabilà si de fose septice 
vidanjabile. 
Astfel primăria va fi nevoită sã restituie întreaga 
sumă aferentà proiectului, care este de 2.000.000 
euro. 
Neplata sumei de 2.761 mii lei in cel mai scurt 
timp va determina intrarea în faliment a 
primăriei. 
 
Sursa de finanțare: 
Ministerul finanțelor - acțiuni generale 
Anexa 3/65 
 

685. Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice 
 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/02 -  Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice 
cu suma de 625 mii lei pentru finantarea 
cheltuielilor de capital aferente obiectivului de 
investiții:                                                              
- Reabilitare drum Craca 1,2 km, în comuna 

Ocolis, judetul Alba , distrus de inundatiile din data 

de 15-20 iulie 2021.  

 
Autorul amendamentului: Sorin- Ioan Bumb – 
senator PNL 

Suma solicitata este necesara la derularea 
obiectivului de investiții pentru reparatiile – 
reabilitare drum Craca 1,2 km, în comuna Ocolis 
, județul Alba distrus de inundatiile din 15- 20 
iulie 2021, conform procesului verbal nr. 
551543/22.07.2022 si Raportul de sinteza  nr. 
4943/ 551635 din : 05.08.2021 
 
Sursa de finantare: 
Anexa 3/65 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 Fonduri de 
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII Alte 
transferuri.  
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686. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
publice și Administrației 
Anexa 3/15/02 
Capitol 5001 
Titlul 51-Transferuri catre institutii 
publice 
Articolul 02 - Transferuri de capital 
Alineatul 38 „Programul naţional de 
dezvoltare locală” 
I) Credite de angajament 
 

Propunem suplimentarea creditelor bugetare cu 
suma de 600.000 mii lei pentru obiectivul de 
investiţii: 
STADION MUNICIPAL TIMISOARA CU 
O CAPACITATE DE 30.000 LOCURI 
 
Deputat Daniel Liviu Toda, - deputat 
neafiliat 
Teniţă Dragoş-Cătălin – deputat neafiliat 
Tulbure Simina-Geanina-Daniela – deputat 
neafiliat 
Cambera Oana-Alexandra – deputat neafiliat 
Ichim Cristian-Paul – deputat neafiliat 
Lupu Andrei-Răzvan – deputat neafiliat 
Prunean Alin-Costel – deputat neafiliat 
Rizea Cristina Camelia – deputat neafiliat 
Sas Lóránt-Zoltan – deputat neafiliat 
Poliţeanu Mihai-Laurenţiu – deputat neafiliat 
Poteras Cosmin-Marian – senator neafiliat  
 

Timişoara nu are, în prezent, un stadion în care să 
se poată desfăşura competiţii sportive. Ultimul 
amical al reprezentativei de juniori under 18 a 
României s-a disputat într-o comună limitrofă, 
Şag. În vederea dezvoltării sporturilor în 
municipiu şi a revitalizării mişcării sportive se 
impune construcţia urgentă a unui stadion modern 
cu o capacitate minimă de 30.000 locuri. 
 
Sursa de finanţare: se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei (anexa 3/15/02, la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 54, „Programul 
Naţional de investiţii Anghel Saligny”, cu suma 
de 600.000 lei. 

687. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
publice și Administrației 
Anexa 3/15/02 
Capitolul 5001 
Titlul 51-Transferuri catre institutii 
publice 
Articolul 02 - Transferuri de capital 
Alineatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de sport 
I) Credite de angajament 
 

Propunem suplimentarea creditelor bugetare cu 
suma de 100.000 mii lei pentru obiectivul de 
investiţii: 
SALA POLIVALENTA 7.000 LOCURI 
TIMISOARA 
 
Deputat Daniel Liviu Toda, - deputat 
neafiliat 
Teniţă Dragoş-Cătălin – deputat neafiliat 
Tulbure Simina-Geanina-Daniela – deputat 
neafiliat 
Cambera Oana-Alexandra – deputat neafiliat 
Ichim Cristian-Paul – deputat neafiliat 
Lupu Andrei-Răzvan – deputat neafiliat 
Prunean Alin-Costel – deputat neafiliat 

Sporturile de echipă care, în trecut, au adus glorie 
Timişoarei, sunt, atsăzi, în impas, datorită lipsei 
infrastructurii. Singura sală polivalentă a 
oraşului, „Constantin Jude” are o vechime de 
aproape şase decenii, are o capacitate redusă şi nu 
asigură infrastructura necesară.  
În vederea revitalizării sporturilor de sală este 
nevoie imperioasă de o construcţie nouă şi 
modernă, cu o capacitate minimă de 7.000 de 
locuri, locuri de parcare şi alte facilităţi. 
 
Sursa de finanţare: se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei (anexa 3/15/02, la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 54, „Programul 
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Rizea Cristina Camelia – deputat neafiliat 
Sas Lóránt-Zoltan – deputat neafiliat 
Poliţeanu Mihai-Laurenţiu – deputat neafiliat 
Poteras Cosmin-Marian – senator neafiliat  
 

Naţional de investiţii Anghel Saligny”, cu suma 
de 100.000 lei. 
 

688. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
publice și Administrației 
Anexa 3/15/02 
Capitol 5001 
Titlul 51-Transferuri catre institutii 
publice 
Articolul 02 - Transferuri de capital 
Alineatul 38 „Programul naţional de 
dezvoltare locală” 
I) Credite de angajament 
 

Propunem suplimentarea creditelor bugetare cu 
suma de 50.000 mii lei pentru obiectivul de 
investiţii: 
BAZIN OLIMPIC DE INOT TIMISOARA 
 
Deputat Daniel Liviu Toda, - deputat 
neafiliat 
Teniţă Dragoş-Cătălin – deputat neafiliat 
Tulbure Simina-Geanina-Daniela – deputat 
neafiliat 
Cambera Oana-Alexandra – deputat neafiliat 
Ichim Cristian-Paul – deputat neafiliat 
Lupu Andrei-Răzvan – deputat neafiliat 
Prunean Alin-Costel – deputat neafiliat 
Rizea Cristina Camelia – deputat neafiliat 
Sas Lóránt-Zoltan – deputat neafiliat 
Poliţeanu Mihai-Laurenţiu – deputat neafiliat 
Poteras Cosmin-Marian – senator neafiliat  
 

Timişoara a oferit României una dintre primele 
campioane la polo. Însă, în ultimele decenii, 
infrastructura sportivă pentru înot şi sporturi 
acvatice a oraşului s-a degradat. Pentru susţinerea 
sportului în bazin, dar şi pentru îmbunătăţirea 
sănătăţii populaţiei, se impune revitalizarea 
sporturilor acvatice şi accesul timişorenilor la 
bazine de înot cu o capacitate mare, adică 
dimensiuni olimpice. 
 
Sursa de finanţare: se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei (anexa 3/15/02, la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 54, „Programul 
Naţional de investiţii Anghel Saligny”, cu suma 
de 50.000 lei. 

689. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
publice și Administrației 
Anexa nr. 3 / 15 / 02,  
5001/51/01/01 Transferuri catre 
institutii publice 
I) Credite de angajament 
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul de transferuri către 
instituții publice cu suma de 14,000 mii lei 
pentru plata penalităților datorate Agenţiei 
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) de 
comuna Lopătari, județul Buzău.  
 
Autor:  
 
Lupu Andrei-Răzvan – deputat neafiliat 
Daniel Liviu Toda, - deputat neafiliat 
Teniţă Dragoş-Cătălin – deputat neafiliat 

Dezvoltarea comunei Lopătari este blocată de 1,4 
milioane lei penalități datorate AFIR pentru care 
ANAF a început procedurile de executare.  

 
 
Sursa de finanțare:  
14,000 mii lei din Bugetul Senatului României, 
anexa nr. 3 / 02 / 01 5000 01 Cheltuieli curente I) 
Credite de angajament  
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Tulbure Simina-Geanina-Daniela – deputat 
neafiliat 
Cambera Oana-Alexandra – deputat 
neafiliat 
Ichim Cristian-Paul – deputat neafiliat 
Prunean Alin-Costel – deputat neafiliat 
Rizea Cristina Camelia – deputat neafiliat 
Sas Lóránt-Zoltan – deputat neafiliat 
Poteras Cosmin-Marian – senator neafiliat 
Polițeanu Mihai-Laurențiu - deputat neafiliat 
 

690. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației publice 
Articolul 02 Transferuri de capital 
Alineat 38 Programul Național de 
dezvoltare Locală II Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 114.754  mii lei 
pentru reabilitarea sistemului primar de 
producere și transport al energiei termice, CET 
Brazi, aparținând Consiliului Local al 
Municipiului Ploiești. 
 
Autori: 
Polițeanu Mihai-Laurențiu - deputat neafiliat 
Lupu Andrei-Răzvan – deputat neafiliat 
Daniel Liviu Toda, - deputat neafiliat 
Teniţă Dragoş-Cătălin – deputat neafiliat 
Tulbure Simina-Geanina-Daniela – deputat 
neafiliat 
Cambera Oana-Alexandra – deputat neafiliat 
Ichim Cristian-Paul – deputat neafiliat 
Prunean Alin-Costel – deputat neafiliat 
Rizea Cristina Camelia – deputat neafiliat 
Sas Lóránt-Zoltan – deputat neafiliat 
Poteras Cosmin-Marian – senator neafiliat 
 

Prin transferul CET Brazi de la  Consiliul 
Județean Prahova la Consiliul Local Ploieşti, s-a 
pierdut eligibilitatea contractului de finanțare nr. 
795/30.12.2021 (POIM) pentru reabilitarea 
sistemului primar de producere şi transport al 
energiei termice. 
 
În consecință suma de 114.754.000 lei ar trebui să 
vină direct de Guvern pentru a putea desfăşura 
investițiile necesare funcționării la parametri 
normali. 

691. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației publice 

Se propune alocarea sumei de 196.908 mii lei 
pentru achiziționarea a 20 de tramvaie, conform 
contractului câștigat prin licitație organizată de 
Primăria Municipiului Ploiești. 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației (MDLPA) prin 
Directia Generala Dezvoltare Regionala și 
Infrastructură este Lider de parteneriat 
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Articolul 02 Transferuri de capital 
Alineat 38 Programul Național de 
dezvoltare Locală II Credite bugetare 

 
 
Autori: 
Polițeanu Mihai-Laurențiu - deputat neafiliat 
Lupu Andrei-Răzvan – deputat neafiliat 
Daniel Liviu Toda, - deputat neafiliat 
Teniţă Dragoş-Cătălin – deputat neafiliat 
Tulbure Simina-Geanina-Daniela – deputat 
neafiliat 
Cambera Oana-Alexandra – deputat neafiliat 
Ichim Cristian-Paul – deputat neafiliat 
Prunean Alin-Costel – deputat neafiliat 
Rizea Cristina Camelia – deputat neafiliat 
Sas Lóránt-Zoltan – deputat neafiliat 
Poteras Cosmin-Marian – senator neafiliat 
 

pentru proiectul ,,Achizitie mijloace de transport 
public - tramvaie 18 m, Ploiești", cod 
SMIS 128118, conform Ordinului de finanțare nr. 
4824/27.09.2019. 
 
Proiectul a fost depus spre finanțare prin POR 2014-
2020, Axa Prioritara 4, 
Prioritatea de Investiții 4, Obiectivul specific 4.1 - 
Reducerea emisiilor de carbon în municipiile 
reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de 
mobilitate urbana 
durabilă. 
 
Acordul de parteneriat nr. 15649 între Ministerul 
Dezvoltării, Lucrarilor Publice 
și Administrației (MDLP A) și Unitatea 
Administrativ-Teritoriale Municipiul Ploiești 
s-a încheiat în data de 27.07.2018, fiind aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local 
nr.249/26.07.2018. 
 
Prin Hotararea Consiliului Local 123/24.04.2019 s-a 
aprobat forma finala a Acordului de parteneriat nr. 
15649, respectiv Actul aditional nr. 1 la acordul de 
parteneriat cu nr. 8843/03.05.2019. Prin acest 
Protocol de cooperare, ce-și găsește temeiul legal în 
prevederile Legii 335/03.12.2007 și a Legii Camerelor 
de Comerț din 
Romania, părțile convin sa colaboreze în vederea 
susținerii dezvoltării mediului de afaceri și a 
dezvoltării economico-sociale a Municipiului Ploiești. 
 
Prin Hotararea Consiliului Local nr.19/31.01.2019 s-a 
aprobat forma finală a Protocolului de asociere 
nr.2274/01.02.2019. 
 
Având în vedere că procedura de achiziție a fost 
organizată și derulată de către Minister în numele și 
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pe seama Unității Administrativ-Teritoriale 
Municipiul Ploiești, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare și conform Protocolului de asociere 
încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației și Municipiul 
Ploiești, ofertantul declarat câștigător urmează să 
semneze un contract de achizitie publică cu 
Municipiul Ploiești pentru livrarea celor 20 de 
tramvaie destinate 
transportului public urban de călători. 
 
Având în vedere întârzierile apărute (procedura de 
achiziție derulată de Minister 
a durat circa 3 ani) și posibila depășire a perioadei de 
eligibilitate, pe data de 21.07.2022 
a avut loc o întâlnire la sediul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, între reprezentanții MDLP A și 
reprezentanții celor 4 municipii 
partenere în proiect. În cadrul întâlnirii, 3 din cele 4 
municipii (Galati, Brăila și Ploiești) 
au fost de acord cu semnarea contractului de achizitie 
publica a tramvaielor conditionat 
de asigurarea finanțării din orice alte surse cu excepția 
bugetelor locale. Municipiul 
Botoșani și-a anunțat retragerea din parteneriat, 
motivat de faptul că lucrările de 
construcție a căilor de rulare pentru tramvaie nu au 
fost demarate. Reprezentantii 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației au adus la cunoștință, 
faptul ca analizează mai multe variante de finanțare 
dar fără a putea garanta vreuna 
dintre ele. 
 
Reprezentanții Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației au 
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adus la cunoștință., faptul că analizează mai multe 
variante de finanțare dar fără a putea 
garanta vreuna dintre ele. 
 
Între timp, în conformitate cu graficul de livrari 
propus de furnizor, 
tramvaiele ar urma să fie livrate începând cu luna 
februarie 2024, adică în afara 
perioadei de eligibilitate a proiectului fapt pentru care, 
în cazul în care Ministerul nu 
găsește o soluție pentru finanțarea achiziției, 
Municipiul Ploiești ar trebui să suporte 
din bugetul local suma aferentă. 
 
Având în vedere că MDLPA nu a propus o soluție 
pentru finanțarea cheltuielilor 
care vor deveni neeligibile după 31 decembrie 2023, 
Municipiul Ploiești poate primi prin alocarea de la 
Bugetul de Stat suma aferentă achiziționării celor 20 
de tramvaie. 
 
 
Actualul parc de tramvaie are în medie o vechime de 
peste 25 de ani și face față cu greu la necesitățile unui 
transport sustenabil și durabil care să respecte normele 
privitoare la protecția mediului înconjurător, precum 
și la normele privitoare la politicile de reducere a 
emisiilor de CO2 din atmosferă și de reducere a 
consumului de energie. 
Tramvaiele existente au un grad mare de uzură fizică 
și morală, necesitând lucrări de mentenanță, unele 
fiind imobilizate din cauza lipsei pieselor de schimb și 
imposibilitatea procurării acestora. 
 
Uzura medie a parcului de tramvaie format din 31 de 
bucăți este de 208%, conform Raportului pe anul 2021 
al Administratorilor T.C.E. Expres S.A. 
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Înnoirea parcului de vehicule pentru transport public 
de persoane este subliniată în cadrul Planului de 
Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere 
(P.M.U.D Ploiești) 
pentru perioada 2016-2030. 
 
Valoarea acestui proiect este de 40.000.000 euro, 
respectiv 
196.908.000,00 lei . 
 

692. MINISTERUL  DEZVOLTĂRII, 
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI 
Anexa nr.3/15/02-Bugetul pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate pe anii 
2021-2026 (sume alocate din bugetul de 
stat) 
Grupa/Titlu 51 „TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ” 
- I.Credite de angajament, articolul 02 
”A. Transferuri de capital - I.Credite de 
angajament” alineatul 04, ” Program 
pentru construcţii de locuinţe şi săli de 
sport – I. Credite de angajament”. 

Creditele de angajament la Titlul 51 
„TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE”, alineatul 
51.02.04, Program pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport, devin 754.500 mii lei. 
 
Autori: 
Maricel Popa – senator PSD 
Mihail Veştea – senator PNL 
Károly Zsolt Császár – senator UDMR 
Simona Bucura Oprescu – deputat PSD 
Bogdan Andrei Toader – deputat PSD 
Angelica Fădor – deputat PNL 
Dénes Seres – deputat UDMR 
Szabolcs Nagy – deputat UDMR 
 

În proiectul de lege figurează suma de 164.500 
mii lei drept credite de angajament, din care 
pentru Programul constructii locuinte sociale si 
de necesitate conform Legii nr.14/1996 este 
prevazuta suma de 160.000 mii lei, sumă 
insuficientă pentru realizarea obiectivelor de 
investiții. 
In vederea implementarii, incepand cu anul 2023, 
a programului multianual de constructii locuinte 
sociale si de necesitate, este necesara majorarea  
creditelor de angajament pana la suma de 750.000 
mii lei pentru incheierea contractelor de finantare 
multianuale in vederea finalizarii unui numar de 
92 obiective de investitii incluse in program la 
acest moment, pentru care au fost incepute 
lucrarile de constructii si se afla in diferite stadii 
de executie, precum si pentru includerea in 
program a unui numar de aproximativ 15 
obiective de investitii noi, pentru care au fost 
inregistrate pe parcursul anului documentatii 
tehnico-economice. 
Precizam ca valoarea unui obiectiv de investitii 
pentru realizarea locuintelor sociale variaza intre 
6 mil. lei si 40 mil. lei in functie de numarul de 
unitati locative solicitate de uat-uri, din care 
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MDLPA deconteaza valoarea C+M, exclusiv 
cheltuielile pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului de investiţii, conform legislatiei in 
vigoare. 
Totodata precizam ca pentru obiectivele de 
investitii aflate in program au fost incheiate 
contracte de achizitii publice pentru realizarea 
lucrarilor de constructii intre primarii si operatorii 
ecoonomici de profil,  iar alocarea creditelor de 
angajament solicitate mai sus este imperios 
necesara in vederea respectarii obligatiilor 
contractuale asumate de parti. 

693. MINISTERUL DEZVOLTĂRII, 
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI 
Anexa nr.3/15/02-Bugetul pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate pe anii 
2021-2026 (sume alocate din bugetul de 
stat) 
Grupa/Titlu 71 „TITLUL XV 
ACTIVE NEFINANCIARE” - 
I.Credite de angajament, articolul 01 
”Active fixe - I.Credite de angajament” 
alineatul 01, ” Constructii – I. Credite de 
angajament” 

Creditele de angajament la Titlul 71 „ACTIVE 
NEFINANCIARE”, alineatul 71.01.01 
Constructii, devin 750.000 mii lei. 
 
Autori: 
Maricel Popa – senator PSD 
Mihail Veştea – senator PNL 
Károly Zsolt Császár – senator UDMR 
Simona Bucura Oprescu – deputat PSD 
Bogdan Andrei Toader – deputat PSD 
Angelica Fădor – deputat PNL 
Dénes Seres – deputat UDMR 
Szabolcs Nagy – deputat UDMR 
 

În proiectul de lege figurează suma de 62.000 
mii lei credite de angajament, din care pentru 
Programul constructii de locuinte pentru tineri, 
destinate inchirerii, suma de 45.000 mii lei, 
pentru Programul constructii locuinte de serviciu 
suma de 15.000 mii lei sumă si pentru 
Programul constructii locuinte sociale pentru 
comunitatile de romi suma de 2.000 mii lei, 
insuficiente pentru realizarea obiectivelor de 
investiții. 
In vederea implementarii, având în vedere 
caracterul multianual al programelor este 
necesara majorarea creditelor de angajament 
astfel: 
La Programul constructii de locuinte pentru 
tineri, destinate inchirerii, este necesara 
majorarea  creditelor de angajament pana la 
suma de 559.000 mii lei avand in vedere 5.136 
u.l. propuse a se include la finanțare, din care: 
3.488 u.l. în diverse stadii de execuție sau de 
elaborare a documentației tehnice, iar alte 1.648 
u.l. sunt în diverse stadii de promovare; până la 
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finele anului 2023 se preconizează recepția 
lucrărilor la circa 1.500 u.l.  
La Programul constructii locuinte de serviciu, 
este necesara majorarea  creditelor de 
angajament pana la suma de 180.000 mii lei 
avand in vedere 516 u.l. propuse a se include la 
finanțare, din care: 255 u.l. sunt în diverse stadii 
de execuție sau de elaborare a documentației 
tehnice, iar alte 300 u.l. sunt în diverse stadii de 
promovare; până la finele anului 2023 se 
preconizează recepția lucrărilor la 167 u.l.  
La Programul constructii locuinte sociale pentru 
comunitatile de romi, este necesara majorarea  
creditelor de angajament pana la suma de 5.000 
mii lei avand in vedere 21 u.l. aflate în diverse 
stadii de execuție; până la finele anului 2023 se 
preconizează recepția lucrărilor la cele 21 u.l. 
 

694. MINISTERUL DEZVOLTĂRII, 
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI 
Anexa nr.3/15/27-Fișa programului 
Cod program 51 - Programul constructii 
de locuinte pentru tineri, destinate 
inchirerii Credite de angajament  

Creditele de angajament prevăzute în anexa nr. 
3/15/27 „Fișa programului“, la programul 
bugetar cod 51 „Program constructii de locuinte 
pentru tineri, destinate inchirerii, se modifică de 
la suma de 45.000 mii lei la suma de 559.000 
mii lei. 
 
Autori: 
Maricel Popa – senator PSD 
Mihail Veştea – senator PNL 
Károly Zsolt Császár – senator UDMR 
Simona Bucura Oprescu – deputat PSD 
Bogdan Andrei Toader – deputat PSD 
Angelica Fădor – deputat PNL 
Dénes Seres – deputat UDMR 
Szabolcs Nagy – deputat UDMR 
 

În proiectul de lege figurează suma de 62.000 
mii lei credite de angajament, din care pentru 
Programul constructii de locuinte pentru tineri, 
destinate inchirerii, suma de 45.000 mii lei, 
pentru Programul constructii locuinte de serviciu 
suma de 15.000 mii lei sumă si pentru 
Programul constructii locuinte sociale pentru 
comunitatile de romi suma de 2.000 mii lei, 
insuficiente pentru realizarea obiectivelor de 
investiții. 
In vederea implementarii, având în vedere 
caracterul multianual al programelor este 
necesara majorarea creditelor de angajament 
astfel: 
La Programul constructii de locuinte pentru 
tineri, destinate inchirerii, este necesara 
majorarea  creditelor de angajament pana la 
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suma de 559.000 mii lei avand in vedere 5.136 
u.l. propuse a se include la finanțare, din care: 
3.488 u.l. în diverse stadii de execuție sau de 
elaborare a documentației tehnice, iar alte 1.648 
u.l. sunt în diverse stadii de promovare; până la 
finele anului 2023 se preconizează recepția 
lucrărilor la circa 1.500 u.l.  
La Programul constructii locuinte de serviciu, 
este necesara majorarea  creditelor de 
angajament pana la suma de 180.000 mii lei 
avand in vedere 516 u.l. propuse a se include la 
finanțare, din care: 255 u.l. sunt în diverse stadii 
de execuție sau de elaborare a documentației 
tehnice, iar alte 300 u.l. sunt în diverse stadii de 
promovare; până la finele anului 2023 se 
preconizează recepția lucrărilor la 167 u.l.  
La Programul constructii locuinte sociale pentru 
comunitatile de romi, este necesara majorarea  
creditelor de angajament pana la suma de 5.000 
mii lei avand in vedere 21 u.l. aflate în diverse 
stadii de execuție; până la finele anului 2023 se 
preconizează recepția lucrărilor la cele 21 u.l. 
 

695. MINISTERUL DEZVOLTĂRII, 
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI 
Anexa nr.3/15/29- Fișa 
obiectivului/proiectului/categoriei de 
investiții“, cod fișă nr. 12 și13 aferente 
Programului constructii de locuinte 
pentru tineri, destinate inchirerii 

Creditele de angajament aferente Programului 
constructii de locuinte pentru tineri, destinate 
inchirerii, prevăzute în anexa nr. 3/15/29 „Fișa 
obiectivului/proiectului/categoriei de 
investiții“, cod fișă nr. 12, devin 75.000 mii lei, 
cod fișă nr. 13 devin 490.000 mii lei, la Titlul 
71 „Active nefinanciare”, alineatul 71.01.01, 
Constructii.  
 
Autori: 
Maricel Popa – senator PSD 
Mihail Veştea – senator PNL 

În proiectul de lege figurează suma de 62.000 
mii lei credite de angajament, din care pentru 
Programul constructii de locuinte pentru tineri, 
destinate inchirerii, suma de 45.000 mii lei, 
pentru Programul constructii locuinte de serviciu 
suma de 15.000 mii lei sumă si pentru 
Programul constructii locuinte sociale pentru 
comunitatile de romi suma de 2.000 mii lei, 
insuficiente pentru realizarea obiectivelor de 
investiții. 
In vederea implementarii, având în vedere 
caracterul multianual al programelor este 
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Károly Zsolt Császár – senator UDMR 
Simona Bucura Oprescu – deputat PSD 
Bogdan Andrei Toader – deputat PSD 
Angelica Fădor – deputat PNL 
Dénes Seres – deputat UDMR 
Szabolcs Nagy – deputat UDMR 
 

necesara majorarea creditelor de angajament 
astfel: 
La Programul constructii de locuinte pentru 
tineri, destinate inchirerii, este necesara 
majorarea  creditelor de angajament pana la 
suma de 559.000 mii lei avand in vedere 5.136 
u.l. propuse a se include la finanțare, din care: 
3.488 u.l. în diverse stadii de execuție sau de 
elaborare a documentației tehnice, iar alte 1.648 
u.l. sunt în diverse stadii de promovare; până la 
finele anului 2023 se preconizează recepția 
lucrărilor la circa 1.500 u.l.  
La Programul constructii locuinte de serviciu, 
este necesara majorarea  creditelor de 
angajament pana la suma de 180.000 mii lei 
avand in vedere 516 u.l. propuse a se include la 
finanțare, din care: 255 u.l. sunt în diverse stadii 
de execuție sau de elaborare a documentației 
tehnice, iar alte 300 u.l. sunt în diverse stadii de 
promovare; până la finele anului 2023 se 
preconizează recepția lucrărilor la 167 u.l.  
La Programul constructii locuinte sociale pentru 
comunitatile de romi, este necesara majorarea  
creditelor de angajament pana la suma de 5.000 
mii lei avand in vedere 21 u.l. aflate în diverse 
stadii de execuție; până la finele anului 2023 se 
preconizează recepția lucrărilor la cele 21 u.l. 
 

696. MINISTERUL DEZVOLTĂRII, 
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI 
Anexa nr.3/15/27-Fișa programului 
Cod program 1705 - Program 
constructii locuinte de serviciu 
 Credite de angajament 

Creditele de angajament prevăzute în anexa nr. 
3/15/27 „Fișa programului“, la programul 
bugetar cod 1705 „Program constructii 
locuinte de serviciu, se modifică de la suma de 
15.000 mii lei la suma de 180.000 mii lei. 
 
Autori: 

În proiectul de lege figurează suma de 62.000 
mii lei credite de angajament, din care pentru 
Programul constructii de locuinte pentru tineri, 
destinate inchirerii, suma de 45.000 mii lei, 
pentru Programul constructii locuinte de serviciu 
suma de 15.000 mii lei sumă si pentru 
Programul constructii locuinte sociale pentru 
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Maricel Popa – senator PSD 
Mihail Veştea – senator PNL 
Károly Zsolt Császár – senator UDMR 
Simona Bucura Oprescu – deputat PSD 
Bogdan Andrei Toader – deputat PSD 
Angelica Fădor – deputat PNL 
Dénes Seres – deputat UDMR 
Szabolcs Nagy – deputat UDMR 
 

comunitatile de romi suma de 2.000 mii lei, 
insuficiente pentru realizarea obiectivelor de 
investiții. 
In vederea implementarii, având în vedere 
caracterul multianual al programelor este 
necesara majorarea creditelor de angajament 
astfel: 
La Programul constructii de locuinte pentru 
tineri, destinate inchirerii, este necesara 
majorarea  creditelor de angajament pana la 
suma de 559.000 mii lei avand in vedere 5.136 
u.l. propuse a se include la finanțare, din care: 
3.488 u.l. în diverse stadii de execuție sau de 
elaborare a documentației tehnice, iar alte 1.648 
u.l. sunt în diverse stadii de promovare; până la 
finele anului 2023 se preconizează recepția 
lucrărilor la circa 1.500 u.l.  
La Programul constructii locuinte de serviciu, 
este necesara majorarea  creditelor de 
angajament pana la suma de 180.000 mii lei 
avand in vedere 516 u.l. propuse a se include la 
finanțare, din care: 255 u.l. sunt în diverse stadii 
de execuție sau de elaborare a documentației 
tehnice, iar alte 300 u.l. sunt în diverse stadii de 
promovare; până la finele anului 2023 se 
preconizează recepția lucrărilor la 167 u.l.  
La Programul constructii locuinte sociale pentru 
comunitatile de romi, este necesara majorarea  
creditelor de angajament pana la suma de 5.000 
mii lei avand in vedere 21 u.l. aflate în diverse 
stadii de execuție; până la finele anului 2023 se 
preconizează recepția lucrărilor la cele 21 u.l. 
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697. MINISTERUL DEZVOLTĂRII, 
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI 
Anexa nr.3/15/29- Fișa 
obiectivului/proiectului/categoriei de 
investiții“, cod fișă nr. 1184 si 1222 
aferente Programului constructii 
locuinte de serviciu 

Creditele de angajament aferente Programului 
constructii locuinte de serviciu, prevăzute în 
anexa nr. 3/15/29 „Fișa 
obiectivului/proiectului/categoriei de 
investiții“, cod fișă nr. 1184, devin 170.000 mii 
lei, cod fișă nr. 1222  devin 10.000 mii lei, la 
Titlul 71 „Active nefinanciare”, alineatul 
71.01.01, Constructii. 
 
Autori: 
Maricel Popa – senator PSD 
Mihail Veştea – senator PNL 
Károly Zsolt Császár – senator UDMR 
Simona Bucura Oprescu – deputat PSD 
Bogdan Andrei Toader – deputat PSD 
Angelica Fădor – deputat PNL 
Dénes Seres – deputat UDMR 
Szabolcs Nagy – deputat UDMR 
 

În proiectul de lege figurează suma de 62.000 
mii lei credite de angajament, din care pentru 
Programul constructii de locuinte pentru tineri, 
destinate inchirerii, suma de 45.000 mii lei, 
pentru Programul constructii locuinte de serviciu 
suma de 15.000 mii lei sumă si pentru 
Programul constructii locuinte sociale pentru 
comunitatile de romi suma de 2.000 mii lei, 
insuficiente pentru realizarea obiectivelor de 
investiții. 
In vederea implementarii, având în vedere 
caracterul multianual al programelor este 
necesara majorarea creditelor de angajament 
astfel: 
La Programul constructii de locuinte pentru 
tineri, destinate inchirerii, este necesara 
majorarea  creditelor de angajament pana la 
suma de 559.000 mii lei avand in vedere 5.136 
u.l. propuse a se include la finanțare, din care: 
3.488 u.l. în diverse stadii de execuție sau de 
elaborare a documentației tehnice, iar alte 1.648 
u.l. sunt în diverse stadii de promovare; până la 
finele anului 2023 se preconizează recepția 
lucrărilor la circa 1.500 u.l.  
La Programul constructii locuinte de serviciu, 
este necesara majorarea  creditelor de 
angajament pana la suma de 180.000 mii lei 
avand in vedere 516 u.l. propuse a se include la 
finanțare, din care: 255 u.l. sunt în diverse stadii 
de execuție sau de elaborare a documentației 
tehnice, iar alte 300 u.l. sunt în diverse stadii de 
promovare; până la finele anului 2023 se 
preconizează recepția lucrărilor la 167 u.l.  
La Programul constructii locuinte sociale pentru 
comunitatile de romi, este necesara majorarea  
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creditelor de angajament pana la suma de 5.000 
mii lei avand in vedere 21 u.l. aflate în diverse 
stadii de execuție; până la finele anului 2023 se 
preconizează recepția lucrărilor la cele 21 u.l. 
 

698. MINISTERUL DEZVOLTĂRII, 
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI 
Anexa nr.3/15/27-Fișa programului 
Cod program 676 - Programul 
constructii locuinte sociale pentru 
comunitatile de romi Credite de 
angajament 

Creditele de angajament prevăzute în anexa nr. 
3/15/27 „Fișa programului“, la programul 
bugetar cod 676 „Program constructii locuinte 
sociale pentru comunitatile de romi, se modifică 
de la suma de 2.000 mii lei la suma de 5.000 mii 
lei. 
 
Autori: 
Maricel Popa – senator PSD 
Mihail Veştea – senator PNL 
Károly Zsolt Császár – senator UDMR 
Simona Bucura Oprescu – deputat PSD 
Bogdan Andrei Toader – deputat PSD 
Angelica Fădor – deputat PNL 
Dénes Seres – deputat UDMR 
Szabolcs Nagy – deputat UDMR 
 

În proiectul de lege figurează suma de 62.000 
mii lei credite de angajament, din care pentru 
Programul constructii de locuinte pentru tineri, 
destinate inchirerii, suma de 45.000 mii lei, 
pentru Programul constructii locuinte de serviciu 
suma de 15.000 mii lei sumă si pentru 
Programul constructii locuinte sociale pentru 
comunitatile de romi suma de 2.000 mii lei, 
insuficiente pentru realizarea obiectivelor de 
investiții. 
In vederea implementarii, având în vedere 
caracterul multianual al programelor este 
necesara majorarea creditelor de angajament 
astfel: 
La Programul constructii de locuinte pentru 
tineri, destinate inchirerii, este necesara 
majorarea  creditelor de angajament pana la 
suma de 559.000 mii lei avand in vedere 5.136 
u.l. propuse a se include la finanțare, din care: 
3.488 u.l. în diverse stadii de execuție sau de 
elaborare a documentației tehnice, iar alte 1.648 
u.l. sunt în diverse stadii de promovare; până la 
finele anului 2023 se preconizează recepția 
lucrărilor la circa 1.500 u.l.  
La Programul constructii locuinte de serviciu, 
este necesara majorarea  creditelor de 
angajament pana la suma de 180.000 mii lei 
avand in vedere 516 u.l. propuse a se include la 
finanțare, din care: 255 u.l. sunt în diverse stadii 
de execuție sau de elaborare a documentației 
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tehnice, iar alte 300 u.l. sunt în diverse stadii de 
promovare; până la finele anului 2023 se 
preconizează recepția lucrărilor la 167 u.l.  
La Programul constructii locuinte sociale pentru 
comunitatile de romi, este necesara majorarea  
creditelor de angajament pana la suma de 5.000 
mii lei avand in vedere 21 u.l. aflate în diverse 
stadii de execuție; până la finele anului 2023 se 
preconizează recepția lucrărilor la cele 21 u.l. 
 

699. MINISTERUL DEZVOLTĂRII, 
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI 
Anexa nr.3/15/29- Fișa 
obiectivului/proiectului/categoriei de 
investiții“, cod fișă nr.899 aferente 
Programului constructii locuinte sociale 
pentru comunitatile de romi 

Creditele de angajament aferente Programului 
constructii locuinte sociale pentru comunitatile 
de romi, prevăzute în anexa nr. 3/15/29 „Fișa 
obiectivului/proiectului/categoriei de 
investiții“, cod fișă nr. 899  devin 6.000 mii lei, 
la Titlul 71 „Active nefinanciare”, alineatul 
71.01.01, Constructii. 
 
Autori: 
Maricel Popa – senator PSD 
Mihail Veştea – senator PNL 
Károly Zsolt Császár – senator UDMR 
Simona Bucura Oprescu – deputat PSD 
Bogdan Andrei Toader – deputat PSD 
Angelica Fădor – deputat PNL 
Dénes Seres – deputat UDMR 
Szabolcs Nagy – deputat UDMR 
 

În proiectul de lege figurează suma de 62.000 
mii lei credite de angajament, din care pentru 
Programul constructii de locuinte pentru tineri, 
destinate inchirerii, suma de 45.000 mii lei, 
pentru Programul constructii locuinte de serviciu 
suma de 15.000 mii lei sumă si pentru 
Programul constructii locuinte sociale pentru 
comunitatile de romi suma de 2.000 mii lei, 
insuficiente pentru realizarea obiectivelor de 
investiții. 
In vederea implementarii, având în vedere 
caracterul multianual al programelor este 
necesara majorarea creditelor de angajament 
astfel: 
La Programul constructii de locuinte pentru 
tineri, destinate inchirerii, este necesara 
majorarea  creditelor de angajament pana la 
suma de 559.000 mii lei avand in vedere 5.136 
u.l. propuse a se include la finanțare, din care: 
3.488 u.l. în diverse stadii de execuție sau de 
elaborare a documentației tehnice, iar alte 1.648 
u.l. sunt în diverse stadii de promovare; până la 
finele anului 2023 se preconizează recepția 
lucrărilor la circa 1.500 u.l.  
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La Programul constructii locuinte de serviciu, 
este necesara majorarea  creditelor de 
angajament pana la suma de 180.000 mii lei 
avand in vedere 516 u.l. propuse a se include la 
finanțare, din care: 255 u.l. sunt în diverse stadii 
de execuție sau de elaborare a documentației 
tehnice, iar alte 300 u.l. sunt în diverse stadii de 
promovare; până la finele anului 2023 se 
preconizează recepția lucrărilor la 167 u.l.  
La Programul constructii locuinte sociale pentru 
comunitatile de romi, este necesara majorarea  
creditelor de angajament pana la suma de 5.000 
mii lei avand in vedere 21 u.l. aflate în diverse 
stadii de execuție; până la finele anului 2023 se 
preconizează recepția lucrărilor la cele 21 u.l. 
 

700. Legea bugetului de stat - 2023 – anexa 
nr.3/15/02 Capitolul 5001 -”Cheltuieli - 
buget de stat”, Paragraf 51, Titlul VI 
”Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital” 

Alocarea sumei de 36.556 mii lei catre UAT 
județul Galați -18.278 mii lei si UAT județul 
Braila - 18.278 mii lei, in vederea realizarii 
Serviciilor privind Planul de investitii/Master 
Plan si Studiul de Fezabilitate necesare pentru 
obiectivul de investitie “Realizarea 
Aeroportului International Galati-Braila”, 
precum si pentru pregatirea studiilor asociate 
fazei de proiectare SF aferente viitorului obiectiv 
de investitii. 
 
 
Deputat Sandu Viorica PSD 

 Deputat Mircea Florin PSD 
Deputat Stângă George-Cătălin PNL 
Deputat Mărgărit Marius Mitică PSD  

 Deputat Gâdei Laurențiu Viorel PSD 
Deputat Niță Nicu PSD 
Deputat Atanasiu Onuț Valeriu PNL  

Pentru realizarea Aeroportului International 
Galati-Braila este necesara intocmirea studiului 
de fezabilitate asa cum este mentionat in Master 
Planul – Program Investiţional pentru dezvoltarea 
infrastructurii de transport pentru perioada 2021-
2030, cap. 2.5. Moduri de transport: Aerian, art. 
2.5.2, pag. 214 alin. 2.  
Procedura de achizitie publica s-a finalizat si 
contractul se va incheia pentru suma de 36.556 
mii lei. 
 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu 36.566 mii 
lei a sumelor atribuite Ministerului Finanțelor 
- Acțiuni Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul 
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf 50, 
Titlul V ”Fonduri de rezerva”, articolul 01 ” 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului” 
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Deputat Nechita Aurel PSD 
Deputat Paladi George-Adrian PSD  
 

701. Legea bugetului de stat - 2023 – anexa 
nr.3/15/02 Capitolul 5001 -”Cheltuieli - 
buget de stat”, Paragraf 51, Titlul VI 
”Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital” 

Alocarea sumei de 36.556 mii lei catre UAT 
județul Galați -18.278 mii lei si UAT județul 
Braila - 18.278 mii lei, in vederea realizarii 
Serviciilor privind Planul de investitii/Master 
Plan si Studiul de Fezabilitate necesare pentru 
obiectivul de investitie “Realizarea 
Aeroportului International Galati-Braila”, 
precum si pentru pregatirea studiilor asociate 
fazei de proiectare SF aferente viitorului obiectiv 
de investitii. 
 
 
Senator Marius Humelnicu PSD 
Senator Ion Rotaru PSD 
Senator Scarlat George PNL 
Senator Laura Georgescu PSD 
 

Pentru realizarea Aeroportului International 
Galati-Braila este necesara intocmirea studiului 
de fezabilitate asa cum este mentionat in Master 
Planul – Program Investiţional pentru dezvoltarea 
infrastructurii de transport pentru perioada 2021-
2030, cap. 2.5. Moduri de transport: Aerian, art. 
2.5.2, pag. 214 alin. 2.  
Procedura de achizitie publica s-a finalizat si 
contractul se va incheia pentru suma de 36.556 
mii lei. 
 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu 36.566 mii 
lei a sumelor atribuite Ministerului Finanțelor 
- Acțiuni Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul 
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf 50, 
Titlul V ”Fonduri de rezerva”, articolul 01 ” 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului” 
 

702. Legea bugetului de stat - 2023 – anexa 
nr.3/15/02 Capitolul 5001 -”Cheltuieli - 
buget de stat”, Paragraf 51, Titlul VI 
”Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital” 

Alocarea sumei de 36.556 mii lei catre UAT 
județul Galați -18.278 mii lei si UAT județul 
Braila - 18.278 mii lei, in vederea realizarii 
Serviciilor privind Planul de investitii/Master 
Plan si Studiul de Fezabilitate necesare pentru 
obiectivul de investitie “Realizarea 
Aeroportului International Galati-Braila”, 
precum si pentru pregatirea studiilor asociate 
fazei de proiectare SF aferente viitorului obiectiv 
de investitii. 
 
Deputat Sandu Viorica PSD 
Deputat Mărgărit Marius Mitică PSD  

Pentru realizarea Aeroportului International 
Galati-Braila este necesara intocmirea studiului 
de fezabilitate asa cum este mentionat in Master 
Planul – Program Investiţional pentru dezvoltarea 
infrastructurii de transport pentru perioada 2021-
2030, cap. 2.5. Moduri de transport: Aerian, art. 
2.5.2, pag. 214 alin. 2.  
Procedura de achizitie publica s-a finalizat si 
contractul se va incheia pentru suma de 36.556 
mii lei. 
 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu 36.566 mii 
lei a sumelor atribuite Ministerului Finanțelor 
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Senator Ion Rotaru PSD  
Senator Marius Humelnicu PSD  
Deputat Stângă George-Cătălin PNL 
Deputat Mircea Florin PSD 

 Deputat Gâdei Laurențiu Viorel PSD 
 Senator Scarlat George PNL 
Senator Laura Georgescu PSD 
Deputat Niță Nicu PSD 
Deputat Nechita Aurel PSD 
Deputat Atanasiu Onuț Valeriu PNL  
Deputat Paladi George-Adrian PSD 
 

- Acțiuni Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul 
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf 50, 
Titlul V ”Fonduri de rezerva”, articolul 01 ” 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului” 

703. Legea Bugetului de Stat pe anul 2023 
 
 Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala 
Gimnazială ”Ion Ciorănescu”, comuna Moroeni, jud 
Dâmbovița. 
Valoare investiție: 6.500 mii lei 
 
Autori: 
deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat) 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată)  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat) 
deputat Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat) 
deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat) 
deputat Alin-Costel Prunean (neafiliat) 
deputată Cristina Camelia Rizea (neafiliată)  
deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat) 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată)  
deputat Liviu Toda (neafiliat) 
senator Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 
 

Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și a 
dotării școlii, creșterea performanțelor școlare și 
prevenirea abandonului școlar în vederea creșterii 
participării populației și asigurarea unui proces 
educațional modern și de calitate, capabil să asigure 
resurse umane pregătite pentru piața muncii. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 
 
 
 

704. Legea Bugetului de Stat pe anul 2023 
 
 Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 

Construire unitate de învățământ sat Glod, comuna 
Moroeni, județ Dâmbovița 
 
Valoare investiție: 5000 mii lei 
 

Crearea unei infrastructuri școlare moderne, adecvată 
desfășurării procesului de învățământ, asigurându-se 
astfel condițiile materiale desfășurării unui proces 
didactic de calitate, în conformitate cu cerințele 
actuale și nu în ultimul rând se va îmbunătățti actul 
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ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Autori: 
deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat) 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată)  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat) 
deputat Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat) 
deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat) 
deputat Alin-Costel Prunean (neafiliat) 
deputată Cristina Camelia Rizea (neafiliată)  
deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat) 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată)  
deputat Liviu Toda (neafiliat) 
senator Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

educațional corespunzător cerințelor psihopedagogice 
și asigurarea accesibilității tuturor elevilor la procesul 
de învățământ. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

705. Legea Bugetului de Stat pe anul 2023 
 
 Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Înființare dispensar medical, com. Moroeni, județ 
Dâmbovița 
 
Valoare investiție: 3000 mii lei 
Autori: 
deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat) 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată)  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat) 
deputat Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat) 
deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat) 
deputat Alin-Costel Prunean (neafiliat) 
deputată Cristina Camelia Rizea (neafiliată)  
deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat) 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată)  
deputat Liviu Toda (neafiliat) 
senator Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

Crearea/reabilitarea/modernizarea/extinderea 
infrastructurii de sănătate adaptată la nevoile 
cetățenilor. Sprijin pentru îmbunătățirea/ 
modernizarea cabinetelor de medicină de familie, în 
vederea creșterii calității actului medical și îngrijirii 
medicale. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

706. Legea Bugetului de Stat pe anul 2023 
 
 Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 

Sală sport 50 locuri, comuna Moroeni, județ 
Dâmbovița 
 
Valoare investiție: 6000 mii lei 
 
Autori: 
deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat) 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată)  

Creşterea nivelului de educaţie, de socializare şi a 
stării de sănătate; ridicarea standardului de viaţă al 
locuitorilor comunei; 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
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Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat) 
deputat Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat) 
deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat) 
deputat Alin-Costel Prunean (neafiliat) 
deputată Cristina Camelia Rizea (neafiliată)  
deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat) 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată)  
deputat Liviu Toda (neafiliat) 
senator Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

707. Legea Bugetului de Stat pe anul 2023 
 
 Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată în județul Dâmbovița 
 
Valoare investiție: 5000 mii lei 
 
Autori: 
deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat) 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată)  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat) 
deputat Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat) 
deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat) 
deputat Alin-Costel Prunean (neafiliat) 
deputată Cristina Camelia Rizea (neafiliată)  
deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat) 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată)  
deputat Liviu Toda (neafiliat) 
senator Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

Necesitatea dezvoltării rețelei de apă și apă uzată la 
nivelul comunității. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

708. Legea Bugetului de Stat pe anul 2023 
 
 Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Construire sală de sport în comuna Gohor, județul 
Galați. 
 
Valoare investiție: 10.109 mii lei 
 
 
Autori: 
deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat) 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată)  

Sala propusă reprezintă introducerea în cadrul 
Programului „Săli de sport" operat de CNI a unui nou 
tip de sală și are ca punct de plecare sala de sport 
școlară – mediu urban ce avea teren de joc 
dimensionat pentru baschet și o tribună de 102 locuri. 
Sala de sport propusă se adresează atât uzului 
comunității cât și celui didactic. Amplasamentul pe 
care urmează a se realiza investiția este situat în 
comuna Gohor, în intravilanul aprobat pentru comună 
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deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat) 
deputat Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat) 
deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat) 
deputat Alin-Costel Prunean (neafiliat) 
deputată Cristina Camelia Rizea (neafiliată)  
deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat) 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată)  
deputat Liviu Toda (neafiliat) 
senator Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 
 

Gohor prin Carte Funciară. Suprafața terenului pe care 
urmează a fi amplasată construcția este de 6103,66 
mp. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 
 
 

709. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Reabilitarea corpurilor Școlii Generale aparținând 
Liceu Teoretic I.C. Drăguşanu, oraș Victoria, județ 
Brasov 
 
Valoare investiție: 2.660 mii lei 
 
Autori: 
deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat) 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată)  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat) 
deputat Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat) 
deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat) 
deputat Alin-Costel Prunean (neafiliat) 
deputată Cristina Camelia Rizea (neafiliată)  
deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat) 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată)  
deputat Liviu Toda (neafiliat) 
senator Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și a 
dotării acestei şcoli din Oraşul Victoria, pentru 
asigurarea unui proces educațional la standarde 
europene şi a creşterii participării populației şcolare la 
procesul educațional. 
Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Reabilitarea şi modernizarea corpurilor de clădire 
în care funcționeaza Şcoala Generală, inclusiv 
modernizarea utilităților, având ca scop principal 
îmbunătățirea activităților şcolare 
 
2. Dotarea cu echipamente şcolare educaționale; 
 
3. Dotarea cu mobilier adecvat desfăşurării activității 
școlare, inclusiv dotarea cu mobilier a vestiarelor din 
Sala de Sport. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

710. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 

AMENAJARE TROTUARE, ŞANŢURI ȘI 
ACCES LOCUINȚE LA DN 11 în comuna Oituz, 
județul Bacău 

Obiectivul de investiție propus este amenajarea de 
trotuare, sanțuri şi accese în proprietăți în intravilanul 
comunei Oituz, sat Oituz, zona Biserica Ortodoxă 
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ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

 
Valoare investiție: 2.300 mii lei 
 
Autori: 
deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat) 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată)  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat) 
deputat Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat) 
deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat) 
deputat Alin-Costel Prunean (neafiliat) 
deputată Cristina Camelia Rizea (neafiliată)  
deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat) 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată)  
deputat Liviu Toda (neafiliat) 
senator Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 
 

Oituz- Piață Comunală Oituz şi are destinația de zonă 
de circulaţie pietonală. Caracteristici, parametri şi date 
tehnice specifice, preconizate: 
Trotuarul se va amenaja cu o lățime de 1,5m iar partea 
carosabilă va fi mărginită de borduri prefabricate din 
beton simplu. 
 
Şanţurile vor fi construite din elemente prefabricate 
din beton. Vor fi amenajate spații verzi între partea 
pietonală şi şanţ, în funcţie de spațiile existente. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

711. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

EXTINDERE, REABILITARE SI ANVELOPARE 
SEDIUL PRIMARIEI COSULA, JUDETUL 
BOTOSANI 
 
Valoare investiție: 1.075 mii lei 
 
Autori: 
deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat) 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată)  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat) 
deputat Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat) 
deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat) 
deputat Alin-Costel Prunean (neafiliat) 
deputată Cristina Camelia Rizea (neafiliată)  
deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat) 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată)  
deputat Liviu Toda (neafiliat) 
senator Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

Cladirea a fost ridicata in mai multe etape si 
functioneaza pana in prezent ca si sediu primarie a 
comunei Cosula,judetul Botosani.  
 
Cladirea cu o lungime de 54.30 m si o latime maxima 
de 19.70 m,prezinta o forma de T in plan cu rosturi de 
separatie. Obiectivul ce urmeaza a fi reabilitat se poate 
accesa din DJ 208H si din Drumul Satesc 85. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
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712. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

INFIINTARE DRUM COMUNAL SI ACCES 
PARCARE MANASTIREA ZOSIN, JUDETUL 
BOTOSANI 
 
Valoare investiție: 4120 mii lei 
 
 
Autori: 
deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat) 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată)  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat) 
deputat Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat) 
deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat) 
deputat Alin-Costel Prunean (neafiliat) 
deputată Cristina Camelia Rizea (neafiliată)  
deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat) 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată)  
deputat Liviu Toda (neafiliat) 
senator Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

Obiectivul prezentului proiect il constituie infiintarea 
drumului comunal si acces drum comunal, parcare 
Manastirea Zosin-7000mp (deorece la Manastire vin 
multi pelerini din toate colturile tarii) amenajarea 
trotuarelor si aleelor pietonale precum si a parcului din 
dreapta accesului.Lungimea drumului comunal este 
de 252.00 ml,a drumului de acces este de 74.45 ml si 
se desfasoara pe teritoriul administrativ al comunei 
Cosula. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

713. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Modernizare străzi etapa II-LOT 4 în orașul Tecuci, 
județul Galați. 
 
 
Valoare investiție:  26.373 mii lei 
 
 
Autori: 
deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat) 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată)  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat) 
deputat Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat) 
deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat) 
deputat Alin-Costel Prunean (neafiliat) 
deputată Cristina Camelia Rizea (neafiliată)  
deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat) 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată)  

Prin acest proiect se propune continuarea lucrărilor de 
modernizare a străzilor municipale balastate. Lotul 4 
cuprinde un numar de 21 de străzi in lungime totală de 
9781 m, lucrarile avand drept scop realizarea unei 
infrastructuri cu straturi asfaltice sau din beton, cu 
dispozitive de colectare si evacuare a apelor 
pluviale,amenajarea trotuarelor. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
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deputat Liviu Toda (neafiliat) 
senator Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

714. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Modernizare străzi etapa II-LOT 3 în Municipiul 
Tecuci, județul Galați. 
 
 
Valoare investiție:  18.610 mii lei 
 
 
Autori: 
deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat) 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată)  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat) 
deputat Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat) 
deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat) 
deputat Alin-Costel Prunean (neafiliat) 
deputată Cristina Camelia Rizea (neafiliată)  
deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat) 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată)  
deputat Liviu Toda (neafiliat) 
senator Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

 Prin acest proiect se propune continuarea lucrărilor de 
modernizare a străzilor municipale balastate. Lotul 3 
cuprinde un numar de 19 de străzi in lungime totală de 
9591 m,lucrarile avand drept scop realizarea unei 
infrastructuri cu straturi asfaltice sau din beton,cu 
dispozitive de colectare si evacuare a apelor pluviale, 
amenajarea 
trotuarelor. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

715. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Reabilitare si extindere retele de alimentare cu 
apa,canalizare menajeră şi pluvială in Municipiul 
Tecuci, județul Galați. 
 
Valoare investiție:  17.400 mii lei 
 
 
Autori: 
deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat) 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată)  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat) 
deputat Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat) 
deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat) 
deputat Alin-Costel Prunean (neafiliat) 
deputată Cristina Camelia Rizea (neafiliată)  
deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat) 

Prin acest proiect se propune reabilitarea a 4316 m 
conducta alimentare cu apă,4685 m canalizare ape 
uzate,extinderea și reabilitarea a 4137 m canalizare 
ape pluviale. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
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deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată)  
deputat Liviu Toda (neafiliat) 
senator Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

716. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Modernizare străzi etapa III-LOT 1 în Municipiul 
Tecuci, județul Galați. 
 
 
Valoare investiție:  30.285 mii lei 
 
Autori: 
deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat) 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată)  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat) 
deputat Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat) 
deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat) 
deputat Alin-Costel Prunean (neafiliat) 
deputată Cristina Camelia Rizea (neafiliată)  
deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat) 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată)  
deputat Liviu Toda (neafiliat) 
senator Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 
 

Strazile din cadrul acestui proiect in lungime totala de 
10162 m se prezintă la nivel de balast amestecat cu 
pamant.Lucrarile prevazute in cadrul proiectului sunt 
de modernizare a structurii rutiere,executia 
elementelor de colectare si evacuare a apelor,executia 
de trotuare,executia de spatii verzi si sistematizarea 
precum şi gestionarea traficului prin intermediul 
marcajelor şi semnalizării rutiere. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

717. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Extindere infrastructurii de alimentare cu apa si apa 
uzata in Comuna 
Tepu, Judetul Galati 
 
Valoare investiție:  3.450mii lei 
 
Autori: 
deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat) 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată)  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat) 
deputat Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat) 
deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat) 
deputat Alin-Costel Prunean (neafiliat) 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
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deputată Cristina Camelia Rizea (neafiliată)  
deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat) 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată)  
deputat Liviu Toda (neafiliat) 
senator Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

718. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Modernizare infrastructura drumuri comunale in 
Comuna Tepu, Judetul 
Galati  
 
Valoare investiție:  3.071mii lei 
 
Autori: 
deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat) 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată)  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat) 
deputat Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat) 
deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat) 
deputat Alin-Costel Prunean (neafiliat) 
deputată Cristina Camelia Rizea (neafiliată)  
deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat) 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată)  
deputat Liviu Toda (neafiliat) 
senator Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

719. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Cresterea eficientei energetice a sistemului de 
iluminat public in Comuna 
Tepu, Judetul Galati 
 
Valoare investiție:   698 mii lei 
Autori: 
deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat) 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată)  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat) 
deputat Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat) 
deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat) 
deputat Alin-Costel Prunean (neafiliat) 
deputată Cristina Camelia Rizea (neafiliată)  

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
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deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat) 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată)  
deputat Liviu Toda (neafiliat) 
senator Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

720. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Infiintare sistem inteligent de distributie gaze 
naturale in Comuna Tepu, satele apartinatoare Tepu 
si Tepu de Sus,Judetul Galati.  
 
Valoare investiție:   27.950 mii lei 
 
Autori: 
deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat) 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată)  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat) 
deputat Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat) 
deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat) 
deputat Alin-Costel Prunean (neafiliat) 
deputată Cristina Camelia Rizea (neafiliată)  
deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat) 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată)  
deputat Liviu Toda (neafiliat) 
senator Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

721. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Amenajare și dotare pădure parc Mociar, comuna 
Solovăstru, județul Mureș. 
 
 
Valoare investiție:   500 mii lei 
 
Autori: 
deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat) 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată)  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat) 
deputat Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat) 
deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat) 
deputat Alin-Costel Prunean (neafiliat) 

Pădurea Mociar este o pădure cunoscută în întreaga 
țară, datorită stejarilor seculari de peste 600 de ani. 
Comuna Solovăstru, județul Mureș, limitrofă cu 
municipiul Reghin, deține în proprietate publică mai 
multe suprafețe de pădure, dintre acestea o suprafață 
de 21 de ha, căruia prin Amenajamentul Silvic nou 
refăcut s-a schimbat destinația în pădure parc. 
Neavând posibilitatea de a susține un astfel de proiect 
din bugetul local, menționez că, este un proiect care se 
adresează tuturor categoriilor de vârstă, cu destinație 
de agrement în zonă rurală, de interes nu doar local, ci 
chiar județean sau național. Tinând cont de faptul că 
nu este un astfel de obiectiv în zonă. 
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deputată Cristina Camelia Rizea (neafiliată)  
deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat) 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată)  
deputat Liviu Toda (neafiliat) 
senator Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

722. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Reabilitarea și transformarea unui bloc de 
locuințe(nelocuit) în Centru social de ingrijire a 
persoanelor vârstince 
 
Valoare investiție:   1.000 mii lei 
 
Autori: 
deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat) 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată)  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat) 
deputat Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat) 
deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat) 
deputat Alin-Costel Prunean (neafiliat) 
deputată Cristina Camelia Rizea (neafiliată)  
deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat) 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată)  
deputat Liviu Toda (neafiliat) 
senator Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

Cererea acestor servicii sociale este foarte mare, iar în 
zona rurală nu mai există un astfel de centru. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

723. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Construire pod peste râul Zăbala în comuna Spulber, 
județul Vrancea 
 
Valoare investiție:   12.335 mii lei 
 
Autori: 
deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat) 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată)  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat) 
deputat Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat) 
deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat) 
deputat Alin-Costel Prunean (neafiliat) 

Realizarea podului peste râul Zăbala va asigura o 
circulație în condiții de siguranță indiferent de starea 
vremii şi de cantitățile de precipitaţii. Locuitorii vor 
avea acces către zonele de reşedinţă, către centrele 
administrative şi către principalele puncte de interes 
din comună. Acest pod va face legătura între o zonă 
importantă a comunei Spulber şi drumul județean 205 
D. Ca date, avem 50 de familii care locuiesc în satul 
Spulber, biserica comunei şi Şcoala Primară Spulber. 
În momentul de față, accesul către această zonă se face 
pe o punte pietonală, din lemn, care nu permite accesul 
autoturismelor, ambulanțelor sau maşinilor de 
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deputată Cristina Camelia Rizea (neafiliată)  
deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat) 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată)  
deputat Liviu Toda (neafiliat) 
senator Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

pompieri. Este o problemă majoră cu care ne-am 
confruntat de-a lungul timpului, deoarece viața 
oamenilor a fost pusă în pericol din cauza faptului 
maşinile de intervenţie nu au putut ajunge la ei şi a 
trebuit căutate soluții nu tocmai la îndemână. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

724. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Asfaltare drumuri comunale în localitățile 
Sângeorgiu de Câmpie și Bârlibaș, comuna 
SÂNPETRU DE CÂMPIE, județul Mureș 
 
Valoare investiție:   13.000 mii lei 
 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

Cele două localități componente ale comunei Sânpetru 
de Câmpie, Mureș nu beneficiază la această dată de 
niciun drum asfaltat, căile de acces fiind acoperite 
parțial cu piatră, care este spălată la orice ploaie mai 
serioasă. Astfel, de regulă toamna și primăvara, aceste 
două localități sunt izolate parțial, distanța între 
acestea și centrul de comună fiind de aprox. 3 și 4 km. 
Întrucât satele sunt cu populație îmbătrânită, 
asigurarea serviciilor este aproape imposibilă din 
cauza căilor de acces impracticabile. Am depus 
proiect pe Anghel Saligny însă nu a fost declarat o 
prioritate și a fost respins. În ultimii 30 de ani, în 
comuna Sânpetru de Câmpie au fost turnați mai puțin 
de 5 km de asfalt pe drumurile comunale, lungimea 
totală a acestora fiind de aprox. 40 km. Detalii puteți 
obține și de pe site ul www.sanpetrudecampie.ro 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

725. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 

Construire teren multisport şi reabilitare termică la 
clădirea primăriei în localitatea Mănăstireni, județ 
Cluj 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
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ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

 
Valoare investiție:   100 mii lei 
 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

726. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Înfiinţare sistem de canalizare în localitatea 
Mănăstireni, județ Cluj 
 
 
Valoare investiție:   500 mii lei 
 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

727. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Reabilitarea termică şi energetică a clădirii în care a 
funcţionat Şcoala primară Bedeciu, în localitatea 
Mănăstireni, județ Cluj, la care a fost schimbată 
destinația în capelă mortuară  
 
Valoare investiție:   250 mii lei 
 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
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deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

728. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Modernizare infrastructură rutieră în în localitatea 
Mănăstireni, județ Cluj 
 
Valoare investiție:   1000 mii lei 
 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

729. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Construire stație de tratare apă potabilă în localitatea 
Mănăstireni, județ Cluj 
 
Valoare investiție:   50 mii lei 
 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
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730. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Modernizare drumuri de interes local, com. C.A. 
Rosetti, jud Buzau 
 
Valoare investiție:   8.052 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

Asfaltare in cele 6 sate din comuna a cate 1 pana la 12 
strazi in fiecare sat. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

731. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

20 proiecte din AMARA Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

732. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Captare şi realizare rezervor de înmagazinare a apei 
potabile în comuna Rişca, judeţul Cluj 
 
Valoare investiție:   1907 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

Acest proiect presupune realizarea unui nou bazin de 
apă de unde populația locală să se poată aproviziona 
cu apa necesară irigării culturilor agricole astfel încât 
să nu mai folosească apa din rețeaua publică de 
alimentare şi pentru sprijinirea locuitorilor în vederea 
combaterii efectelor secetei pedologice. De asemenea 
se doreşte ca această amenajare să servească în caz de 
incendiu pentru alimentarea autospecialei PSI. 
Valoarea totala a investitiei, TOTAL GENERAL= 
1,906,331.71 LEI (Valoarea constructiilor, Cap. 4 este 
1,549,938.81 LEI aici sunt cuprinse lucrarile edilitare, 
lucrarile de drumuri si lucrarile de alimentare cu 
energie electrică). 

733. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 

Alimentare cu apa, inclusiv bransamente in 
localitatile Negreni si Bucea, comuna Negreni, 
judetul Cluj 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
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ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

 
Valoare investiție:   16.790 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

734. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE 
VACUUMATA IN LOCALITATILE NEGRENI 
SI BUCEA, COMUNA NEGRENI, JUDETUL 
CLUJ, proiect aprobat la finantare prin Programul 
"Anghel Saligny", in valoare de 26.000.000 lei 
 
Valoare investiție:   26.000 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

735. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

MODERNIZARE DRUMURI, 22 KM DE 
ASFALT IN COMUNA NEGRENI, JUDETUL 
CLUJ, in valoare de 29.447.207,42 lei 
 
Valoare investiție:   29.447 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
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Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

736. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

REABILITARE MODERATA CLADIRE 
PUBLICA, COMUNA NEGRENI, NR. 58, JUD. 
CLUJ, proiect aprobat la finantare prin PNRR, 
Componenta C10 - Fondul local, in valoare de 
1.573.930,94 lei 
 
Valoare investiție:   1.574 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

737. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT 
LOCAL PENTRU GESTIONAREA SI 
IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR DE 
INVESTITII SI A CONTRACTELOR, proiect 
aprobat la finantare prin PNRR - Componenta C 10 
- Fondul local, in valoare de 80.000 lei 
 
Valoare investiție:   80 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
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deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

738. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

SISTEM DE MONITORIZARE SI SIGURANTA 
A SPATIULUI PUBLIC IN COMUNA NEGRENI, 
JUDETUL CLUJ, proiect aprobat la finantare prin 
PNRR - Componenta C 10 - Fondul local, in valoare 
de 82.359 lei 
 
Valoare investiție:   82 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

739. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

- CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A 
INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN 
COMUNA NEGRENI, JUDETUL CLUJ, pentru 
care se va solicita finantare la Administratia 
Fondului pentru Mediu, in valoare de 1.078.177,69 
lei; 
 
Valoare investiție:   1078 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
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740. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

- STATII DE INCARCARE PENTRU VEHICULE 
ELECTRICE IN COMUNA NEGRENI, JUDETUL 
CLUJ, in valoare de 1.127.410,76 lei 
 
Valoare investiție:   1128 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

741. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

- CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A 
CAMINELOR CULTURALE DIN 
LOCALITATEA NEGRENI SI LOCALITATEA 
BUCEA, 
in valoare de 2.447.566,44 lei, proiect depus pentru 
obtinerea finantarii prin PNRR, Componenta C10 
Fondul Local, Etapa II 
 
Valoare investiție:   2447 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

742. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 

- REABILITARE TERMICA SI ENERGETICA 
SCOALA DIN LOCALITATEA NEGRENI, in 
valoare de 771.091,73 lei, proiect depus pentru 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
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Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

obtinerea finantarii prin PNRR, Componenta C10 
Fondul Local, Etapa II 
 
Valoare investiție:   771 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

743. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

- REABILITARE TERMICA SI ENERGETICA 
SCOALA DIN LOCALITATEA BUCEA SI 
SCOALA DIN LOCALITATEA PRELUCELE, in 
valoare de 649.796,40 lei, proiect depus pentru 
obtinerea finantarii prin PNRR, Componenta C10 
Fondul Local, Etapa II 
 
Valoare investiție:   649 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

744. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 

-REABILITARE TERMICA SI ENERGETICA 
CLADIRI ADMINISTRATIVE IN COMUNA 
NEGRENI, in valoare de 1.067.832,08 lei, proiect 
depus pentru obtinerea finantarii prin PNRR, 
Componenta C10 Fondul Local, Etapa II 
 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
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Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Valoare investiție:   1067 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

745. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Reabilitare, modernizare, dotare si extindere Camin 
Cultural- Comuna Stefesti, Satul Scurtesti, judetul 
Prahova” inregistrat la C.N.I. cu nr. 
10523/24.06.2019. 
 
Valoare investiție:   967 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

Cladire veche, dar intretinuta, construita in anii 1966, 
unde se afla cinematograful comunal, in prezent 
Camin Cultural, unde isi desfasoara activitatea mai 
multe grupuri de copii si elevi, laureati in tara la 
diferite competitii si concursuri. 
Din aceste motive dorim finantare pentru a incuraja 
copiii din mediul rural sa aiba toate conditiile pentru a 
merge mai departe si a ne reprezenta. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

746. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Lucrări de stabilizare prin foraje pentru apărarea 
drumului de o alunecare de teren activă, pe o 
înălțime de 12 m și o lungime de 250 m, în punctul 
Măldăreștii de Jos, din comuna Măldărești, județul 
Vâlcea. 
 
Valoare investiție:   2000 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 

În punctul Măldăreștii de Jos, din comuna Măldărești, 
județul Vâlcea, la o distanță de 700 m amonte de 
Moara Budurăscu, pe malul stâng al pârâului 
Luncavăț, există o alunecare de teren activă, pe o 
înălțime de 12 m și o lungime de 250 m. 
Distanța de la albia pârâului Luncavăț până la DC 140 
este de aproximativ 80 m. Alunecarea de teren pune în 
pericol atât circulația pe DC 140, cât și un număr de 8 
case aflate în imediata vecinătate a drumului.  
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Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

Pentru apărarea drumului sunt necesare lucrări de 
stabilizare prin foraje, necesitând o cheltuială de peste 
2.000.000 lei. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 
 

747. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Reabilitare, modernizare si dotare gradiniță Cetan, 
comuna Vad, județ Cluj 
 
Valoare investiție:   260 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 
 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

748. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Extindere canalizare în satele Bogata de Jos,  
Curtuiusu  Dejului,  Bogata de Sus,  Calna comuna 
Vad, județ Cluj 
 
 
Valoare investiție:   978 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
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Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

749. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Modernizare drumuri  comunale si  strazi  in satele 
comunei  Vad, județ Cluj 
 
 
Valoare investiție:   749 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

750. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Alimentare cu  gaze naturale in Comuna Vad, județ 
Cluj 
 
Valoare investiție:   1748 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
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751. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 
ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de 
management urban/local) comuna Vad, județ Cluj 
 
Valoare investiție:   200 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

752. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Stații de încărcare pentru autovehicule electrice, 
comuna Vad, județ Cluj 
 
Valoare investiție:   260 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

753. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Bază sportivă  in comuna Vad, județ Cluj 
Valoare investiție:   3504 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
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Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

754. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Credit luat  pentru  cofinantari  la proiecte, comuna 
Vad, județ Cluj 
 
Valoare investiție:   160 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

755. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Extindere canalizare menajeră în localitatea 
Rugăşeşti, comuna Căşeiu,judeţul Cluj-proiect 
aprobat prin Programul Naţional de Investiţii 
"Anghel Saligny". Cofinanţare proiect: 452 mii lei. 
 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
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756. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Înfiinţare grădiniță cu program prelungit în 
localitatea Urişor prin schimbare de destinație din 
şcoală, comuna Căşeiu, județul Cluj- proiect în 
evaluare la Administrația Fondului pentru Mediu. 
Cofinanţare proiect: 1.532 mii lei. 
 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

757. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Renovarea energetică a sediului primăriei comunei 
Căşeiu, judeţul Cluj- proiect aprobat prin PNRR, 
Componenta 10. Cofinanţare proiect: 252 mii  lei 
 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

758. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 

Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în 
comuna Căşeiu, județul Cluj- proiect finanţat prin 
AFIR. Cofinanţare proiect: 1.816 mii lei 
 
 
 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
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Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

759. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Extindere sistem de canalizare ape uzate în satul 
Coplean, comuna Căşeiu, judeţul Cluj-proiect în 
derulare prin PNDL II. Cofinanţare: 21 mii lei 
 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

760. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Modernizare drumuri şi străzi în localitatea Căşeiu, 
comuna Căşeiu, judeţul Cluj- proiect în derulare 
prin PNDL II. Cofinanțare: 79 mii lei. 
 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
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(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

761. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Renovare și dotare dispensar comuna Voineasa, 
județ Vâlcea 
 
Valoare investiție:   260 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 
 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

762. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

"Modernizare drumuri de interes local în Comuna 
Crețeni, Județul Vâlcea”, în valoare totală de 
11,830,753.97 lei. 
 
Valoare investiție:   11830 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

763. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 

Autovehicule — autospeciale pentru situaţii de 
urgenţă, oraș Tăuții-Măgherăuș, județ Maramureș 
 

Autospecială cu capacitate mică — 2 bucăţi, 
Caracteristici: masa maximă autorizată de 3,5 tone, cu 
funcţia de stingere cu apă şi spumă al cărui rezervor 
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ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Valoare investiție:   710 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

de apă este mai mică sau egală cu 2.000 litri apă şi 100 
litri spumă. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

764. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Modernizare locuri de joacă în localitatea Tăuţii 
Măgherăuş, județ Maramureș 
 
Valoare investiție:   900 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

Modernizare locuri de joacă aflate în localitatea Tăuţii 
Măgherăuş, care au ca scop îmbunătăţirea mediului, 
crearea de zone de recreere şi odihnă pentru locuitori. 
Locurile de joacă vor fi dotate cu echipamente de 
joacă, moderne pentru copii, echipamente de fitness 
pentru 
băncuţe pentru odihnă, coşuri de gunoi şi platarea de 
arbori care să ofere siguranţă şi condiţii optime de 
joacă pentru copii. Este necesară modernizarea a trei 
locuri de joacă din localitatea Tăuţii Măgherăuş, 
respectiv: Locul de joacă „Arena" situat pe strada 51, 
Locul de joacă. „Romoc" situat pe strada 9 şi Locul de 
joacă de pe strada 24. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

765. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 

Extindere concesiuni gaz în Iocalitatea Nistru, 
oraşul Tăuţii Măgherăuş, județ Maramureș 
Valoare investiție:   2.345 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 

Obiectivul investiţiei constă in introducerea reţelei de 
distribuţie gaze naturale in zona concesiuni din 
localitatea Nistru prin extinderea conductei de 
distribuţie gaze în vederea branşării locuinţelor, care 
să contribuie la dezvoltarea economică şi socială a 
zonei, şi la creşterea calității vieţii locuitorilor. 
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Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

766. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Crearea de reţele de statii self-serviee de închiriere 
de biciclete şi trotinete în oraşul Tăuţii Măgherăuş, 
județ Maramureș 
Valoare investiție:   1500 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

Crearea de reţele de staţii self-service de închiriere de 
biciclete şi trotinete in oraşul Tăuţii Măgherăuş are ca 
obiectiv reducerea traficului auto, dezvoltarea 
transportului ecologic şi incurajarea folosirii 
bicicletelor şi a trotinetelor ca mijloc alternativ de 
transport, în vederea îmbunătăţirii mobilităţii urbane 
în Oraşul Tăuţii Măgherăuş. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

767. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Platforme subterane de colectare selectivă a 
deşeurilor în oraşul Tăuţii Măgherăuş, județ 
Maramureș 
 
 
Valoare investiție:   2500 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 

Amenajarea unor platforme subterane de colactare 
selectivă a deşeurilor care să asigure colectarea 
acestora in condiţii de sigurantă, integrarea sistemului 
in peisajul urban şi eliminarea premiselor poluării 
mediului, prin amplasarea in subteran a recipienţi1or 
de colectare a deşeurilor locale, la suprafaţă fiind 
numai gurile de alimentare prin care deşeurile ajung 
în recipienţi. Sistemul propriu-zis de colectare a 
deşeurilor este compus din 4 guri de alimentare, 
amplasate la suprafaţa solului, prin care se introduce 
gunoiul ghidat către containerele din subteran până la 
umplerea acestora. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
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(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

768. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Semaforizare intersecţii in Oraşul Tăuţii 
Măgherăuş, județ Maramureș 
 
Valoare investiție:   400 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

Introducerea de sisteme de semaforizare în 
următoarele intersecţii: - INTERSECŢIA DC105 
(strada 2) DN1C (E58); 
- INTERSECŢIA DC104 (strada 16) — DN1C (E58); 
INTERSECŢIA DC103 (strada 24) — DN1C (E58); 
- INTERSECŢIA DJ 109J (strada 66) — DNIC (E58); 
Prin semaforizarea intersecţilor menţionate, inclusiv a 
trecerilor de pietoni (unde este cazul), se are în vedere 
fluidizarea precum şi creşterea xuveiului de siguranţă 
atât pentru vehicule, cât şi pentru pietoni. Prin 
implementarea sistemului de semaforizare se crează 
posibilitatea intrării controlate şi sigură a vehiculelor 
de pe străzile secundare 1n fluxul principal de trafic în 
intersecţie, fără a avea un impact major asupra 
vehiculelor care circulă deja pe drumul principal 
(DN1C). 
Sistemele de semaforizare propuse vor fi de tip 
adaptive, cu detectori de trafic, care să permită 
alocarea timpilor de semaforizare în funcţie de 
volumele de trafic pe diferite1e direcţii şi să aloce 
timpi de verde pentru direcţiile secundate şi pietoni 
numai atunci când există cerere (bucle inductive de 
trafic, bucle inductive de cerere şi butoane de cerere 
de prioritate pentru pietoni); 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 
Corelarea sisternelor de sernaforizare din intersecţiile 
menţionate astfel încât să se realizeze un sistem de 
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circulaţie în unda verde pe direcţia de mers prioritară 
(DN 1 C); 

769. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Construire capela mortuara in sat Manasturel, 
amenajare parcela, imprejmuire, bransamente, 
comuna Cuzdrioara, jud. Cluj 
 
Valoare investiție:   1000 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

770. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Construire teren de sport cu covor sintetic in 
localitatea Manasturel, comuna Cuzdrioara, , jud. 
Cluj 
 
Valoare investiție:   1000 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

771. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 

Lucrari de intretinere prin aplicare covor asfaltic la 
drumurile de exploatatie Agricola din comuna 
Cuzdrioara, jud. Cluj  

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
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Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

 
Valoare investiție:   4000 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

772. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Achizitie utilaj si echipamente adiacente pentru 
dotarea serviciului public de gospodarire comunala 
Cuzdrioara 
 
Valoare investiție:   500 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 
 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

773. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

"Reabilitare Zona 4 Complex Balnear Plaja Zorilor 
" în oraș Amara, județ Ialomița 
 
Valoare investiție:   10.180 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
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Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

774. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

"Managementul biodiversitatii 
Prin realizarea planului de management a ariei
 naturale protejate ROSPA0065 Lacurile 
Fundata Amara" " în oraș Amara, județ Ialomița 
 
Valoare investiție:   8.365 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 
 
 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 

775. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

"Cresterea eficientei energetice pentru 
Scoala "George Valsan" Amara, judetul 
Ialomita” în oraș Amara, județ Ialomița 
 
Valoare investiție:   365 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
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deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 
 
 

776. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Realizare platforrnă stocare gunoi de grajd si vegetal 
in vederea obtinerii compostului, în oraș Amara, 
județ Ialomița 
 
Valoare investiție:   1000 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 

777. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Finanțarea construcției și dotării a 400 de cantine 
municipale sau zonale care să deservească fi un 
municipiu fie un număr de 5-10 comune sau orase 
pentru furnizarea de alimentelor necesare în 
programele de masă caldă școlară sau pentru 
programele sociale dedicate persoanelor vulnerabile 
sau în vârstă. 
 
Valoare investiție:   2.900.000 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 

Sursa de finanțare: Capitolul ‚Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ Programul 
Național de Dezvoltare Locală (Etapa II) Cod 1725. 
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deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

778. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Finanțarea construcției și dotării a 4000 de săli de 
luat masa în unitățile școlare ale României pentru 
punerea în practică a programelor de alimentație 
școlară ale României. 
 
Valoare investiție:   1.240.000 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

Sursa de finanțare: Capitolul ‚Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ Programul 
Național de Dezvoltare Locală (Etapa II) Cod 1725. 
 

779. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala 
Gimnazială ”Ion Ciorănescu”, comuna Moroeni, jud 
Dâmbovița 
 
Valoare investiție:   6.500 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație 
și a dotării școlii, creșterea performanțelor școlare 
și prevenirea abandonului școlar în vederea 
creșterii participării populației și asigurarea unui 
proces educațional modern și de calitate, capabil să 
asigure resurse umane pregătite pentru piața 
muncii. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 

780. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 

Construire unitate de învățământ sat Glod, comuna 
Moroeni, județ Dâmbovița 
 

Crearea unei infrastructuri școlare moderne, 
adecvată desfășurării procesului de învățământ, 
asigurându-se astfel condițiile materiale 
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ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Valoare investiție:   5.000 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

desfășurării unui proces didactic de calitate, în 
conformitate cu cerințele actuale și nu în ultimul 
rând se va îmbunătățti actul educațional 
corespunzător cerințelor psihopedagogice și 
asigurarea accesibilității tuturor elevilor la 
procesul de învățământ. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

781. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Înființare dispensar medical, com. Moroeni, județ 
Dâmbovița 
 
Valoare investiție:   3.000 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

Crearea/reabilitarea/modernizarea/extinderea 
infrastructurii de sănătate adaptată la nevoile 
cetățenilor. Sprijin pentru îmbunătățirea/ 
modernizarea cabinetelor de medicină de familie, 
în vederea creșterii calității actului medical și 
îngrijirii medicale. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

782. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Sală sport 50 locuri, comuna Moroeni, județ 
Dâmbovița 
 
 
Valoare investiție:   6.000 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 

Creşterea nivelului de educaţie, de socializare şi a 
stării de sănătate; ridicarea standardului de viaţă 
al locuitorilor comunei; 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
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(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

783. Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 7001 – 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Alineat 38 Programul 
Național de dezvoltare Locală II Credite 
bugetare 

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată în județul Dâmbovița 
 
 
 
Valoare investiție:   5.000 mii lei 
Autori: deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat), 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată),  
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat), deputat 
Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat), deputat Mihai-
Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat), deputat Alin-Costel 
Prunean (neafiliat), deputată Cristina Camelia Rizea 
(neafiliată),  deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat), 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată),  deputat Liviu Toda (neafiliat), senator 
Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

Necesitatea dezvoltării rețelei de apă și apă uzată 
la nivelul comunității. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 
Partidelor Politice, II. Credite bugetare, care se 
diminuează cu suma corespunzătoare. 
 

784. Legea bugetului de stat pe anul 2023, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrație, Anexa 
3/15/02, Capitolul 7001 Servicii de 
dezvoltare publică, Locuințe, Mediu și 
Ape, Grupa 01 - Cheltuieli Curente, 
punctul II. Credite Bugetare 
  

Se suplimentează cu suma de  10.000 mii lei 
bugetul CNI/ Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrație pentru finanțarea 
obiectivului de investiții „Continuarea rețelei 
de canalizare și apă în Comuna Mărgineni, 
Județul Bacău”,. 
 Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat 
neafiliat; Andrei - Răzvan Lupu, deputat 
neafiliat, Oana - Alexandra Cambera, deputat 

neafiliat, Simina -Daniela - Geanina Tulbure, 

deputat neafiliat, Cristina -Camelia Rizea, 

deputat neafiliat, Daniel -Liviu Toda, deputat 

neafiliat, Alin -Costel Prunean, deputat 

neafiliat, Lóránt-Zoltan Sas, deputat neafiliat, 

Dragoș - Cătălin Teniță, deputat neafiliat, 
Cosmin - Marian Poteraș, senator neafiliat 

Accesul la rețeaua de canalizare și la cea de  apă 
potabilă, reprezintă un pas necesar având în 
vedere dezvoltarea propriu-zisă a oricărei 
comune. Amânarea unei astfel de investiții poate 
duce la dezastru ecologic dar și la depopularea 
comunității. 
Propun mărirea bugetului C.N.I./ Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație, 
Anexa 3/15/02, Capitolul 7001 Servicii de 
dezvoltare publică, Locuințe, Mediu și Ape, 
Grupa 01 - Cheltuieli Curente, punctul II. Credite 
Bugetare cu suma de 10.000 mii lei. 
Sursa de finanțare: Prin diminuarea bugetului 
Autorității Electorală Permanentă, Anexa nr. 
3/48/02, Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 
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Finanțarea - Partidelor Politice, II. Credite 
bugetare cu suma de 10.000 mii lei. 

785. Legea bugetului de stat pe anul 2023, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrație, Anexa 
3/15/02, Capitolul 7001 Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică, Grupa 
01 - Cheltuieli Curente, punctul II. 
Credite Bugetare 
 

Se suplimentează cu suma de  5.500 mii lei 
pentru finanțarea obiectivului de investiții 
„Înființare sistem canalizare comuna Ardeoani, 
județul Bacău” . 
  
Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat neafiliat; 
Andrei - Răzvan Lupu, deputat neafiliat, Oana 
- Alexandra Cambera, deputat neafiliat, Simina 

-Daniela - Geanina Tulbure, deputat neafiliat, 

Cristina -Camelia Rizea, deputat neafiliat, 

Daniel -Liviu Toda, deputat neafiliat, Alin -

Costel Prunean, deputat neafiliat, Lóránt-

Zoltan Sas, deputat neafiliat, Dragoș - Cătălin 
Teniță, deputat neafiliat, Cosmin - Marian 

Poteraș, senator neafiliat 
 
 

Degeaba ai acces la o rețeaua de apă potabilă dacă 
nu ai acces și la rețeaua de canalizare. Acest lucru 
reprezintă un pas esențial pentru repopularea 
zonelor rurale, dar și pentru menținerea populației 
actuale în vederea dezvoltării comunităților 
rurale. Amânarea unei astfel de investiții poate 
duce la dezastru ecologic 
Propun mărirea bugetului C.N.I./ Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație, 
Anexa 3/15/02, Capitolul 7001 Servicii de 
dezvoltare publică, Locuințe, Mediu și Ape, 
Grupa 01 - Cheltuieli Curente, punctul II. Credite 
Bugetare cu suma de 5.500 mii lei. 
Sursa de finanțare: Prin diminuarea bugetului 
Autorității Electorală Permanentă, Anexa nr. 
3/48/02, Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 
Finanțarea - Partidelor Politice, II. Credite 
bugetare cu suma de 5.500 mii lei. 

786. Legea bugetului de stat pe anul 2023, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrație, Anexa 
3/15/02, Capitolul 7001 Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică, 
Subcapitol 50 Alte servicii în domeniile 
locuințelor,  serviciilor și dezvoltării 
comunale, punctul II. Credite Bugetare 
 

Se suplimentează suma prevăzută  cu 800 mii 
lei aferentă dotărilor Grădiniței cu Program 
Prelungit nr. 24 din municipiul Bacău, județul 
Bacău. 
 
Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat neafiliat; 
Andrei - Răzvan Lupu, deputat neafiliat, Oana 

- Alexandra Cambera, deputat neafiliat, Simina 

-Daniela - Geanina Tulbure, deputat neafiliat, 

Cristina -Camelia Rizea, deputat neafiliat, 

Daniel -Liviu Toda, deputat neafiliat, Alin -

Costel Prunean, deputat neafiliat, Lóránt-

Zoltan Sas, deputat neafiliat, Dragoș - Cătălin 
Teniță, deputat neafiliat, Cosmin - Marian 

Poteraș, senator neafiliat 

Având în vedere că această grădiniță cu program 
prelungit deservește un cartier foarte mare al 
municipiului Bacău, iar aceasta a rămas în urmă 
cu dotările, amânarea dotării grădiniței proaspăt 
finalizate din comună va avea consecința 
imposibilității oferirii acestei facilități 
comunității. Se cunoaște ca grădinițele de la oraș, 
majoritatea construite pe repede înainte pe 
vremea comunismului și fără studii aprofundate 
de eficiență nu dispun de sala de sport sau de o 
sală de activități necesară dezvoltării fizice, 
armonioase a preșcolarilor. Multe grădinițe nu au 
o gradină sau un spațiu verde, o cale de acces în 
siguranța, preșcolarii intră direct din strada în 
clădire, cum e și grădinița aceasta. Un preșcolar 
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 la grădinița cu program prelungit petrece 8 ore în 
cadrul grădiniței și desfășurarea activităților 
instructiv-educative se desfășoară în aceeași sală 
de grupă excepție face timpul scurt petrecut la 
sala de mese. Sunt bine-cunoscute influențele 
pozitive pe care le au practicarea exercițiilor 
fizice și a sportului încă de la vârste cât mai 
fragede. Activitățile lor motorii sunt necesare nu 
doar pentru dezvoltarea fizică, dar și pentru 
evoluția intelectului. 
Propun mărirea bugetului C.N.I./ Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație, 
Anexa 3/15/02, Capitolul 7001 Servicii de 
dezvoltare publică, Locuințe, Mediu și Ape, 
Grupa 01 - Cheltuieli Curente, punctul II. Credite 
Bugetare cu suma de 800 mii lei. Suma alocată 
poate fi transferată în Bugetul municipiului 
Bacău. 
Sursa de finanțare: Prin diminuarea bugetului 
Autorității Electorală Permanentă, Anexa nr. 
3/48/02, Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 
Finanțarea - Partidelor Politice, II. Credite 
bugetare cu suma de 800 mii lei. 

787. Legea bugetului de stat pe anul 2023, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa nr. 
3/15/02 Capitolul 5001 – Cheltuieli – 
buget de stat, Titlul 51, ”Titlul VI 
Transferuri între unități ale 
administrației publice” articolul 51.01 
“Transferuri către instituții publice” 
alineatul 51.01.32 „Reabilitarea termică 
a clădirilor de locuit” 

Se propune suplimentarea sumei alocate de la 
valoarea actuală de 75.000 mii lei la 150.000 
mii lei. 
  
Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat neafiliat; 
Andrei - Răzvan Lupu, deputat neafiliat, Oana 
- Alexandra Cambera, deputat neafiliat, Simina 

-Daniela - Geanina Tulbure, deputat neafiliat, 

Cristina -Camelia Rizea, deputat neafiliat, 

Daniel -Liviu Toda, deputat neafiliat, Alin -

Costel Prunean, deputat neafiliat, Lóránt-

Zoltan Sas, deputat neafiliat, Dragoș - Cătălin 

Fondul de clădiri din România are nevoie de o 
performanță energetică sporită pentru a ne 
îndeplini obiectivele stabilite de UE de a reduce 
consumul de gaz și de energie electrică. Sectorul 
rezidențial din România acoperă aproximativ 
40% din consumul total de energie. 
O mare parte a clădirilor din sectorul rezidențial 
au fost construite între 1961 și 1980 fără a avea 
standarde de eficiență energetică. În România, 
una din șase familii se confruntă cu probleme 
serioase de locuit, cel mai adesea din cauza 
calității proaste a pereților, podelelor și ramelor 
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Teniță, deputat neafiliat, Cosmin - Marian 

Poteraș, senator neafiliat 
 
 

ferestrelor, conform datelor Institutului Național 
de Statistică. 
La nivel național, 77% dintre clădiri rezidențiale 
au nevoie de renovare, iar anual doar 1,3% dintre 
acestea beneficiază de renovare medie, ce conduc 
la economii în consumul de energie cuprinse între 
30 și 60%, 
La clădirile non-rezidențial, rata anuală de 
renovare medie este de 1,9% iar cea de renovare 
aprofundată este de 0,4%, potrivit cifrelor 
prezentate de Comisia Europene. 
Un aspect extrem de important este că renovarea 
clădirilor are un impact asupra sănătății 
oamenilor, având în vedere că o clădire eficientă 
energetic duce și la reducerea emisiilor CO2. 
România trebuie să își aducă aportul la obiectivul 
scăderii emisiilor de CO2, care la nivel de UE este 
stabilit la o scădere de 55% până în 2030.  
Bugetul de 75.000 mii lei propus este mic în 
comparație cu nevoile existente la nivelul întregii 
țări. 
Propun suplimentarea bugetului  Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,  
Anexa 3/27/02, 5001 – Anexa nr. 3/15/02 
Capitolul 5001 – Cheltuieli – buget de stat, Titlul 
51, ”Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice” articolul 51.01 
“Transferuri către instituții publice” alineatul 
51.01.32 „Reabilitarea termică a clădirilor de 
locuit” cu suma de 75.000 mii lei. 
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, anexa nr. 3/15/02, la capitolul 
5001, titlul 51, Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 75.000 mii lei. 

355



788. Legea bugetului de stat pe anul 2023, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrație Anexa 
3/15/02, Capitolul 5001 Cheltuieli-
Bugetul de stat, Grupa 51 – Transferuri 
între unitățile administrației publice, 
punctul II. Credite Bugetare 

Se suplimentează cu  suma de 20.000 mii de  lei 
pentru finanțarea demarării construcției unui 
bazin olimpic cu 8 culoare cu capacitate 500 de 
spectatori, a unui bazin de pregătire și agrement 
cu spațiile conexe necesare desfășurării 
activității în municipiul Bacău, județul Bacău. 
 
 
Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat neafiliat; 
Andrei - Răzvan Lupu, deputat neafiliat, Oana 
- Alexandra Cambera, deputat neafiliat, Simina 

-Daniela - Geanina Tulbure, deputat neafiliat, 

Cristina -Camelia Rizea, deputat neafiliat, 

Daniel -Liviu Toda, deputat neafiliat, Alin -

Costel Prunean, deputat neafiliat, Lóránt-

Zoltan Sas, deputat neafiliat, Dragoș - Cătălin 
Teniță, deputat neafiliat, Cosmin - Marian 

Poteraș, senator neafiliat 
 
 

Momentan Municipiul Bacău are un  bazin de înot 
olimpic în care se desfășoară cu preponderență 
activitatea de pregătire a înotătorilor olimpici ai 
României. 
Prin această nouă investiție propusă  “Bazin de 
înot” se dorește ca municipiul, dar și comunele 
din zona adiacentă municipiului  să aibă acces la 
activitatea de înot  pentru a încuraja practicarea 
sportului și urmărirea îmbunătățirii performanței 
sportive. 
Propun mărirea bugetului C.N.I./ Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație 
Anexa 3/15/02, Capitolul 5001 Cheltuieli-
Bugetul de stat, Grupa 51 – Transferuri între 
unitățile administrației publice, punctul II. 
Credite Bugetare cu suma de 20.000 mii lei. Suma 
va fi transfera in bugetul local al municipiului 
Bacău. 
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, anexa nr. 3/15/02, la capitolul 
5001, titlul 51, Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 20.000 mii lei. 

789. Legea bugetului de stat pe anul 2023, 
Anexa 3/15/02, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrație, 
Capitolul 7001 Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică, Grupa 01 - 
Cheltuieli Curente, punctul II. Credite 
Bugetare 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construire dispensar uman în comuna 
Pârgărești, județul Bacău” cu suma de 21.000 
mii lei. 
 
Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat neafiliat; 

Andrei - Răzvan Lupu, deputat neafiliat, Oana 
- Alexandra Cambera, deputat neafiliat, Simina 

-Daniela - Geanina Tulbure, deputat neafiliat, 

Cristina -Camelia Rizea, deputat neafiliat, 

Daniel -Liviu Toda, deputat neafiliat, Alin -

Costel Prunean, deputat neafiliat, Lóránt-

Asigurarea infrastructurii sanitare în comune 
reprezintă premisa dezvoltării localităților pentru 
atragerea potențialilor investitori și a repopulării 
zonelor rurale. 
Suma amintită reprezintă acoperirea părții de 
cofinanțare care cade în sarcina UAT Pârgărești. 
Propun mărirea bugetului C.N.I./ Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație, 
Anexa 3/15/02, Capitolul 7001 Servicii de 
dezvoltare publică, Locuințe, Mediu și Ape, 
Grupa 01 - Cheltuieli Curente, punctul II. Credite 
Bugetare cu suma de 21.000 mii lei. 
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Zoltan Sas, deputat neafiliat, Dragoș - Cătălin 
Teniță, deputat neafiliat, Cosmin - Marian 

Poteraș, senator neafiliat 
 

Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, anexa nr. 3/15/02, la capitolul 
5001, titlul 51, Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 21.000 mii lei. 

790. Legea bugetului de stat pe anul 2023, 
Anexa 3/15/02, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrație, 
Capitolul 7001 Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică, Grupa 01 - 
Cheltuieli Curente, punctul II. Credite 
Bugetare 

Finanțarea reabilitării stadionul Municipal str. 
Pictor Aman nr. 94.  Suma de 217.709 de mii de 
lei din bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației. 
Suma necesară pentru execuția reabilitării este 
conform DALI este de 217.709 mii lei. 
Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat neafiliat; 
Andrei - Răzvan Lupu, deputat neafiliat, Oana 
- Alexandra Cambera, deputat neafiliat, Simina 

-Daniela - Geanina Tulbure, deputat neafiliat, 

Cristina -Camelia Rizea, deputat neafiliat, 

Daniel -Liviu Toda, deputat neafiliat, Alin -

Costel Prunean, deputat neafiliat, Lóránt-

Zoltan Sas, deputat neafiliat, Dragoș - Cătălin 
Teniță, deputat neafiliat, Cosmin - Marian 

Poteraș, senator neafiliat 
 

Stadionul Municipal str. Pictor Aman nr. 94 se 
află în continuă degradare încă din anul 2012 , iar 
nefolosirea lui a dus la o degradarea accelerată. 
Deși reprezintă un obiectiv important pentru 
sportul băcăuan, autoritățile locale nu au fost 
capabile să atragă fonduri pentru a fi reparat acest 
obiectiv. Prin alocarea de fonduri și modernizarea 
acestuia, toate echipele vor avea acces la o bază 
modernă care va permite sportului băcăuan să 
revină în topul sportivilor. 
Propun mărirea bugetului C.N.I./ Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație, 
Anexa 3/15/02, Capitolul 7001 Servicii de 
dezvoltare publică, Locuințe, Mediu și Ape, 
Grupa 01 - Cheltuieli Curente, punctul II. Credite 
Bugetare cu suma de 217.709 mii lei. 
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, anexa nr. 3/15/02, la capitolul 
5001, titlul 51, Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 217.709 mii lei. 

791. Legea bugetului de stat pe anul 2023, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 
3/15/02 Capitolul 5001/Grupa 51/Art 
01/Alin 01 Transferuri către instituții 
publice 

Se suplimentează creditele bugetare cu 4.000 
mii lei pentru proiectul „Extindere rețea de 
alimentare cu gaze naturale a locuințelor din 
comuna Luizi Călugăra, județul Bacău. 
 Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat 
neafiliat; Andrei - Răzvan Lupu, deputat 
neafiliat, Oana - Alexandra Cambera, deputat 

neafiliat, Simina -Daniela - Geanina Tulbure, 

deputat neafiliat, Cristina -Camelia Rizea, 

În prezent nu există rețeaua de alimentare cu gaze 
naturale a localității. Această localitate se află la 
aproximativ 3 kilometri de magistrala principală, 
extinderea rețelei se impune atât pentru 
asigurarea aprovizionării tuturor cetățenilor cu 
gaze naturale cât și pentru continuarea magistralei 
către alte localități. 
Propun mărirea bugetului Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, Anexa 
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deputat neafiliat, Daniel -Liviu Toda, deputat 

neafiliat, Alin -Costel Prunean, deputat 

neafiliat, Lóránt-Zoltan Sas, deputat neafiliat, 

Dragoș - Cătălin Teniță, deputat neafiliat, 
Cosmin - Marian Poteraș, senator neafiliat 
 

3/15/02 Capitolul 5001/Grupa 51/Art 01/Alin 01 
Transferuri către instituții publice cu suma de 
4.000 mii lei. Suma va fi transferată în bugetul 
comunei Luizi Călugăra, județul Bacău. 
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, anexa nr. 3/15/02, la capitolul 
5001, titlul 51, Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 4.000 mii lei. 

792. Legea Bugetului de Stat pe anul 2023/ 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 
3/15/28/ punctul c „Cheltuieli pentru 
elaborarea studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii”, 5001 
Cheltuieli - Buget de stat/ 500155 Titlul 
VII Alte Transferuri/ 5001550112   
Investiții ale agenților economici cu 
capital de stat 

Se suplimentează cu suma de 1.000 mii lei 
Programul național de construcții de interes 
public sau social. 
 
 
Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat neafiliat; 
Andrei - Răzvan Lupu, deputat neafiliat, Oana 
- Alexandra Cambera, deputat neafiliat, Simina 

-Daniela - Geanina Tulbure, deputat neafiliat, 

Cristina -Camelia Rizea, deputat neafiliat, 

Daniel -Liviu Toda, deputat neafiliat, Alin -

Costel Prunean, deputat neafiliat, Lóránt-

Zoltan Sas, deputat neafiliat, Dragoș - Cătălin 
Teniță, deputat neafiliat, Cosmin - Marian 

Poteraș, senator neafiliat 
 
 

Alocarea sumelor necesare pentru SF-ul pentru 
construirea unei Baze sportive - Sala Polivalenta 
a Sporturilor din municipiul Bacău, str. Gral Gușe 
nr.2-4. Orașul Bacău este un oraș cu aproximativ 
150.000 de locuitori. In oraș există o singură bază 
sportivă care se află în paragină și care a fost 
construită în anii 1970. 
Propun mărirea bugetului C.N.I./ Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
la credite de angajament  și bugetare cu suma de 
1.000 mii lei la Anexa 3/15/28/ punctul c-
„Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si alte studii”, 5001 
Cheltuieli - Buget de stat/ 500155 Titlul VII Alte 
Transferuri/ 50015501  A. Transferuri interne, 
pentru a fi transferate către Primăria Bacău. 
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, anexa nr. 3/15/02, la capitolul 
5001, titlul 51, Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 1.000 mii lei. 

793. Legea Bugetului de Stat pe anul 2023, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 
3/15/28/ punctul c „Cheltuieli pentru 
elaborarea studiilor de prefezabilitate, 

Se suplimentează cu suma de 1.000 mii lei 
Programul național de construcții de interes 
public sau social. 
Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat neafiliat; 
Andrei - Răzvan Lupu, deputat neafiliat, Oana 

Alocarea de fonduri pentru întocmirea de SF-ului 
și PT-ului pentru construire creșă pentru 110 
locuri în Calea Romanului nr. 144, municipiul 
Bacău. In orașul Bacău sunt 6 unități tip creșă cu 
un număr total de aprox. 460 de locuri pentru 
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fezabilitate si alte studii”, 5001 
Cheltuieli - Buget de stat/ 500155 Titlul 
VII Alte Transferuri/ 5001550112   
Investiții ale agenților economici cu 
capital de stat 

- Alexandra Cambera, deputat neafiliat, Simina 

-Daniela - Geanina Tulbure, deputat neafiliat, 

Cristina -Camelia Rizea, deputat neafiliat, 

Daniel -Liviu Toda, deputat neafiliat, Alin -

Costel Prunean, deputat neafiliat, Lóránt-

Zoltan Sas, deputat neafiliat, Dragoș - Cătălin 
Teniță, deputat neafiliat, Cosmin - Marian 

Poteraș, senator neafiliat 
 
 

copiii de vârstă antepreşcolară, mult sub 
necesarul orașului. În zona de Nord a orașului nu 
exista nici o unitate tip creșă. 
Solicit suplimentarea cu 1.000 mii lei a sumelor 
alocate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 3/15/28/ punctul 
C „Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si alte studii”, 5001 
Cheltuieli - Buget de stat/ 500155 Titlul VII Alte 
Transferuri/ 5001550112   Investiții ale agenților 
economici cu capital de stat pentru a fi transferate 
către Primăria Bacău. 
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, anexa nr. 3/15/02, la capitolul 
5001, titlul 51, Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 1.000 mii lei. 

794. Legea Bugetului de Stat pe anul 2023, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 
3/15/28/ Capitolul 5001 Grupa 51 Titlul 
VI Transferuri între unități ale 
administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Aliniat 04 
Programul pentru construcții de 
locuințe si săli de sport 

Se suplimentează cu suma de 9.424 mii lei 
Programul național de construcții de interes 
public sau social. 
Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat neafiliat; 
Andrei - Răzvan Lupu, deputat neafiliat, Oana 
- Alexandra Cambera, deputat neafiliat, Simina 

-Daniela - Geanina Tulbure, deputat neafiliat, 

Cristina -Camelia Rizea, deputat neafiliat, 

Daniel -Liviu Toda, deputat neafiliat, Alin -

Costel Prunean, deputat neafiliat, Lóránt-

Zoltan Sas, deputat neafiliat, Dragoș - Cătălin 
Teniță, deputat neafiliat, Cosmin - Marian 

Poteraș, senator neafiliat 
 

Construire Sala de sport, sat Cleja, comuna Cleja, 
județul Bacău. 
Comuna Cleja cu o populație de peste 7000 de 
locuitori nu are nici o sala de sport. Copiii 
practică sportul doar în aer liber și când vremea le 
permite. 
Solicit mărirea bugetului cu 9.424 mii lei a 
C.N.I./Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației, Anexa 3/15/28/ Capitolul 5001 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri intre unități ale 
administrației publice Articolul 02 Transferuri de 
capital Aliniat 04 Programul pentru construcții de 
locuințe si săli de sport 
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, anexa nr. 3/15/02, la capitolul 
5001, titlul 51, Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 9.424 mii lei. 
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795. Legea Bugetului de Stat pe anul 2023, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 
3/15/28/ punctul B „Obiective 
(proiecte) de investiții noi”, 7001 
Locuințe, Servicii si Dezvoltare 
Publică/ 700155 Titlul VII Alte 
transferuri/ 7001550112   Investiții ale 
agenților economici cu capital de stat 

Se suplimentează cu suma de 35.000 mii lei 
Programul național de construcții de interes 
public sau social. 
 
Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat neafiliat; 
Andrei - Răzvan Lupu, deputat neafiliat, Oana 
- Alexandra Cambera, deputat neafiliat, Simina 

-Daniela - Geanina Tulbure, deputat neafiliat, 

Cristina -Camelia Rizea, deputat neafiliat, 

Daniel -Liviu Toda, deputat neafiliat, Alin -

Costel Prunean, deputat neafiliat, Lóránt-

Zoltan Sas, deputat neafiliat, Dragoș - Cătălin 
Teniță, deputat neafiliat, Cosmin - Marian 

Poteraș, senator neafiliat 
 
 

Reabilitare rețea de distribuție apa, reabilitare și 
extindere rețea de încălzire centrală în localitatea 
Bacău. 
Municipiul Bacău are o rețea veche de distribuție 
a apei de peste 30 ani. Sunt necesare fonduri 
pentru înlocuirea acesteia. Rețeaua de distribuție 
a încălzirii centrale se dorește a fi extinsă către 
spitalul județean respectiv spitalul municipal 
Bacău. 
Solicit suplimentarea cu 35.000 mii lei a sumelor 
alocate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației Anexa 3/15/28/ punctul 
B „Obiective (proiecte) de investiții noi”, 7001 
Locuințe, Servicii si Dezvoltare Publică/ 700155 
Titlul VII Alte transferuri/ 7001550112   Investiții 
ale agenților economici cu capital de stat, pentru 
a fi transferate către Primăria Bacău. 
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, anexa nr. 3/15/02, la capitolul 
5001, titlul 51, Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 35.000 mii lei. 

796. Legea Bugetului de Stat pe anul 2023, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 
3/15/28/ punctul c „Cheltuieli pentru 
elaborarea studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii”, 5001 
Cheltuieli - Buget de stat/ 500155 Titlul 
VII Alte Transferuri/ 5001550112   
Investiții ale agenților economici cu 
capital de stat 

Se suplimentează cu suma de 1.500 mii lei 
Programul național de construcții de interes 
public sau social. 
 
Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat neafiliat; 
Andrei - Răzvan Lupu, deputat neafiliat, Oana 
- Alexandra Cambera, deputat neafiliat, Simina 

-Daniela - Geanina Tulbure, deputat neafiliat, 

Cristina -Camelia Rizea, deputat neafiliat, 

Daniel -Liviu Toda, deputat neafiliat, Alin -

Costel Prunean, deputat neafiliat, Lóránt-

Zoltan Sas, deputat neafiliat, Dragoș - Cătălin 

Alocarea sumelor necesare SF-ului și PT-ului 
pentru construirea uni bazin de înot orașul 
Buhuși, județul Bacău. 
Orașul Buhuși nu are un bazin de înot. Pentru 
aceasta s-au depus documentele necesare pentru 
construirea unui bazin la CNI. 
Solicit suplimentarea cu 1.500 mii lei a sumelor 
alocate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației Anexa 3/15/28/ punctul 
c „Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si alte studii”, 5001 
Cheltuieli - Buget de stat/ 500155 Titlul VII Alte 
Transferuri/ 5001550112   Investiții ale agenților 
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Teniță, deputat neafiliat, Cosmin - Marian 

Poteraș, senator neafiliat 
economici cu capital de stat pentru a fi transferate 
către Primăria Buhuși. 
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, anexa nr. 3/15/02, la capitolul 
5001, titlul 51, Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 1.500 mii lei. 

797. Legea Bugetului de Stat pe anul 2023, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 
3/15/28/ punctul B „Obiective 
(proiecte) de investiții noi”, 7000 
Locuințe , servicii și dezvoltare publică/ 
7001 Locuințe , servicii și dezvoltare 
publică/ 700165 Titlul VII cheltuieli 
aferente programelor cu 
finanțare rambursabila 700171 Titlul 
XV active nefinanciare/ 70017101  
Active fixe/ 7001710101  Construcții 

Se suplimentează cu suma de 10.458 mii lei 
Programul național de construcții de interes 
public sau social. 
 
 
Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat neafiliat; 
Andrei - Răzvan Lupu, deputat neafiliat, Oana 
- Alexandra Cambera, deputat neafiliat, Simina 

-Daniela - Geanina Tulbure, deputat neafiliat, 

Cristina -Camelia Rizea, deputat neafiliat, 

Daniel -Liviu Toda, deputat neafiliat, Alin -

Costel Prunean, deputat neafiliat, Lóránt-

Zoltan Sas, deputat neafiliat, Dragoș - Cătălin 
Teniță, deputat neafiliat, Cosmin - Marian 

Poteraș, senator neafiliat 
 

Construire Bază sportivă tip I, comuna 
Dămienești, județul Bacău. Comuna Dămienești 
cu o populație de peste 2000 de locuitori nu are 
nici un teren de sport unde să se poată desfășura 
activități sportive. 
Solicităm suplimentarea cu 10.458 mii lei a 
sumelor alocate pentru C.N.I./Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Anexa 3/15/28/ punctul B „Obiective (proiecte) 
de investiții noi”, 7000 Locuințe , servicii și 
dezvoltare publică/ 7001 Locuințe , servicii și 
dezvoltare publică/ 700165 Titlul VII cheltuieli 
aferente programelor cu finanțare rambursabila 
700171 Titlul XV active nefinanciare/ 70017101  
Active fixe/ 7001710101  Construcții 
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, anexa nr. 3/15/02, la capitolul 
5001, titlul 51, Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 10.458 mii lei. 

798. Legea Bugetului de Stat pe anul 2023, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 
3/15/28/ Capitolul 5001 Grupa 51 Titlul 
VI Transferuri intre unități ale 
administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Aliniat 04 

Se suplimentează cu  suma de 6.083 mii lei 
Programul național de construcții de interes 
public sau social. 
 
Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat neafiliat; 
Andrei - Răzvan Lupu, deputat neafiliat, Oana 
- Alexandra Cambera, deputat neafiliat, Simina 

-Daniela - Geanina Tulbure, deputat neafiliat, 

Alocarea sumelor necesare pentru construirea 
unei săli de sport în comuna Mărgineni, județul 
Bacău. SF-ul a fost predat către CNI, s-ar putea 
licitata și demara construcția sălii de sport din 
Mărgineni, județul Bacău. 
Solicit suplimentarea bugetului C.N.I./ Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
la credite de angajament  și bugetare cu suma de 
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Programul pentru construcții de 
locuințe si săli de sport 

Cristina -Camelia Rizea, deputat neafiliat, 

Daniel -Liviu Toda, deputat neafiliat, Alin -

Costel Prunean, deputat neafiliat, Lóránt-

Zoltan Sas, deputat neafiliat, Dragoș - Cătălin 
Teniță, deputat neafiliat, Cosmin - Marian 

Poteraș, senator neafiliat 
 
 

6.083 mii lei la Anexa 3/15/28/ Capitolul 5001 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri intre unități ale 
administrației publice Articolul 02 Transferuri de 
capital Aliniat 04 Programul pentru construcții de 
locuințe si săli de sport. 
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, anexa nr. 3/15/02, la capitolul 
5001, titlul 51, Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 6.083 mii lei. 

799. Legea Bugetului de Stat pe anul 2023, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 
3/15/28/ Capitolul 5001 Grupa 51 Titlul 
VI Transferuri intre unități ale 
administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Aliniat 04 
Programul pentru construcții de 
locuințe si săli de sport 

Se suplimentează cu  suma de 7.045 mii lei 
Programul național de construcții de interes 
public sau social. 
 
Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat neafiliat; 
Andrei - Răzvan Lupu, deputat neafiliat, Oana 
- Alexandra Cambera, deputat neafiliat, Simina 

-Daniela - Geanina Tulbure, deputat neafiliat, 

Cristina -Camelia Rizea, deputat neafiliat, 

Daniel -Liviu Toda, deputat neafiliat, Alin -

Costel Prunean, deputat neafiliat, Lóránt-

Zoltan Sas, deputat neafiliat, Dragoș - Cătălin 
Teniță, deputat neafiliat, Cosmin - Marian 

Poteraș, senator neafiliat 
 
 
 

Alocarea sumelor necesare pentru construirea 
unei săli de sport Grup Școlar Industrial Letea, 
Str. Letea nr. 24, municipiul Bacău, județul 
Bacău. SF-ul a fost predat către CNI, s-ar putea 
licita și demara construcția sălii de sport din 
Municipiul Bacău, județul Bacău. 
Solicit suplimentarea bugetului C.N.I./ Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
la credite de angajament  și bugetare cu suma de 
7.045 mii lei la Anexa 3/15/28/ Capitolul 5001 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri intre unități ale 
administrației publice Articolul 02 Transferuri de 
capital Aliniat 04 Programul pentru construcții de 
locuințe si săli de sport 
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, anexa nr. 3/15/02, la capitolul 
5001, titlul 51, Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 7.045 mii lei. 

800. Legea Bugetului de Stat pe anul 2023, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 
3/15/28/ punctul B „Obiective 
(proiecte) de investiții noi”, 7001 
Locuințe, Servicii si Dezvoltare 

Amenajare drumuri de interes local – 40.000 
mp trotuare în comuna Mărgineni pe marginea 
drumului național 2G Bacău-Moinești. – 4.000 
mii lei. 
 

Drumul național 2G Bacău- Moinești trece prin 
comuna Mărgineni pe o lungime de aproximativ 
15 km. Pe ambele laturi acest drum are un spațiu 
de aproximativ 4 m lățime care trebuie amenajat. 
In acest moment spațiul este neamenajat, fiind 
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Publică/ 700155 Titlul VII Alte 
transferuri/ 

Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat neafiliat; 
Andrei - Răzvan Lupu, deputat neafiliat, Oana 
- Alexandra Cambera, deputat neafiliat, Simina 

-Daniela - Geanina Tulbure, deputat neafiliat, 

Cristina -Camelia Rizea, deputat neafiliat, 

Daniel -Liviu Toda, deputat neafiliat, Alin -

Costel Prunean, deputat neafiliat, Lóránt-

Zoltan Sas, deputat neafiliat, Dragoș - Cătălin 
Teniță, deputat neafiliat, Cosmin - Marian 

Poteraș, senator neafiliat 
 

pus prundiș care provoacă probleme locuitorilor 
din zonă. 
Solicit suplimentarea bugetului Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Anexa 3/15/28/ punctul B „Obiective (proiecte) 
de investiții noi”, 7001 Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică/ 700155 Titlul VII Alte 
transferuri cu suma de 4.000 mii lei. 
Sursa de finanțare: Se diminuează de la 
Ministerul finanțelor-Acțiuni generale, Anexa 
3/65/02, Capitolul 5001, Grupa 50 Titlul V 
Fonduri de rezervă cu suma de 4.000 mii lei. 

801. Legea Bugetului de Stat pe anul 2023, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 
3/15/28/ punctul c „Cheltuieli pentru 
elaborarea studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii”, 5001 
Cheltuieli - Buget de stat/ 500155 Titlul 
VII Alte Transferuri/ 5001550112   
Investiții ale agenților economici cu 
capital de stat 

Se suplimentează cu suma de 250 mii lei pentru 
Studiu de fezabilitate și proiectare pentru 
înființarea unui centru de primire a victimelor 
violenței domestice în municipiul Moinești, 
județul Bacău. 
 
Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat neafiliat; 

Andrei - Răzvan Lupu, deputat neafiliat, Oana 

- Alexandra Cambera, deputat neafiliat, Simina 

-Daniela - Geanina Tulbure, deputat neafiliat, 

Cristina -Camelia Rizea, deputat neafiliat, 

Daniel -Liviu Toda, deputat neafiliat, Alin -

Costel Prunean, deputat neafiliat, Lóránt-

Zoltan Sas, deputat neafiliat, Dragoș - Cătălin 
Teniță, deputat neafiliat, Cosmin - Marian 

Poteraș, senator neafiliat 
 
 

Victimele violenței domestice trebuie să aibă 
unde apela și unde să se poată caza pentru o 
perioadă de timp. În județul Bacău exista un 
asemenea centru dar în partea de est a județului, 
respectiv în municipiul Bacău. 
Solicit suplimentarea bugetului Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Anexa 3/15/28/ punctul c „Cheltuieli pentru 
elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate 
și alte studii”, 5001 Cheltuieli - Buget de stat/ 
500155 Titlul VII Alte Transferuri/ 5001550112   
Investiții ale agenților economici cu capital de 
stat cu suma de 250 mii lei. Sumele vor fi 
transferate către municipiul Moinești. 
Sursa de finanțare: Se diminuează de la 
Ministerul finanțelor-Acțiuni generale, Anexa 
3/65/02, Capitolul 5001, Grupa 50 Titlul V 
„Fonduri de rezervă” cu suma de 250 mii lei. 

802. Legea Bugetului de Stat pe anul 2023, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 
3/15/28/ punctul B „Obiective 
(proiecte) de investiții noi”, 5001 

Se suplimentează cu suma de 64.026 mii lei 
Programul național de construcții de interes 
public sau social 
 
 

Construire Corp Nou Bloc Operator și ATI – 
Spitalul Municipal Sf. Ierarh dr. Luca Onești. 
Pentru acest obiectiv de investiții s-a întocmit 
Studiul de fezabilitate, conform HG 907/2016, s-
a obținut avizul de la Direcția de Sănătate Publica 

363



Cheltuieli - Buget de stat/ 500155 Titlul 
VII Alte Transferuri/ 50017101  Active 
fixe/ 5001710101  Construcții 

Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat neafiliat; 
Andrei - Răzvan Lupu, deputat neafiliat, Oana 
- Alexandra Cambera, deputat neafiliat, Simina 

-Daniela - Geanina Tulbure, deputat neafiliat, 

Cristina -Camelia Rizea, deputat neafiliat, 

Daniel -Liviu Toda, deputat neafiliat, Alin -

Costel Prunean, deputat neafiliat, Lóránt-

Zoltan Sas, deputat neafiliat, Dragoș - Cătălin 
Teniță, deputat neafiliat, Cosmin - Marian 

Poteraș, senator neafiliat 
 
 
 

a Județului. Obiectivul general al proiectului 
constă în oferirea de servicii medicale pentru o 
populație în jur de 180.000 locuitori. In urma 
întocmirii Studiului de fezabilitate, costul 
estimativ al investiției este în valoare de 64.026 
mii lei (inclusiv TVA). 
Solicit suplimentarea bugetului C.N.I./ Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
la credite de angajament  și bugetare cu suma de 
64.026 mii lei la Anexa 3/15/28/ punctul B 
„Obiective (proiecte) de investiții noi”, 5001 
Cheltuieli - Buget de stat/ 500155 Titlul VII Alte 
Transferuri/ 50017101  Active fixe/ 5001710101  
Construcții. 
Sursa de finanțare: Sursa de finanțare: Se 
diminuează bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, anexa nr. 
3/15/02, la capitolul 5001, titlul 51, Programul 
național de investiții "Anghel Saligny" cu suma 
de 64.026 mii lei. 

803. Legea Bugetului de Stat pe anul 2023, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 
3/15/28/ Capitolul 5001 Grupa 51 Titlul 
VI Transferuri intre unități ale 
administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Aliniat 38 
Programul National de Dezvoltare 
Locală 

Se suplimentează cu suma de 8.000 mii lei 
Programul de modernizare, dezvoltare, 
reparații, consolidare și întreținere a 
infrastructurii rutiere. 
 Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat 
neafiliat; Andrei - Răzvan Lupu, deputat 
neafiliat, Oana - Alexandra Cambera, deputat 

neafiliat, Simina -Daniela - Geanina Tulbure, 

deputat neafiliat, Cristina -Camelia Rizea, 

deputat neafiliat, Daniel -Liviu Toda, deputat 

neafiliat, Alin -Costel Prunean, deputat 

neafiliat, Lóránt-Zoltan Sas, deputat neafiliat, 

Dragoș - Cătălin Teniță, deputat neafiliat, 
Cosmin - Marian Poteraș, senator neafiliat 
 

Modernizarea infrastructurii din zona Orizont - 
strada Emil Rebreanu, Municipiul Onești. 
Proiectul își propune să modernizeze tronsonul de 
strada ,Emil Rebreanu cu o lungime - 520 m, și 
accese carosabile –500 ml, 2000 mp parcări și 
trotuare 2800 mp, care se află într-o stare de 
degradare avansată și care produc un disconfort 
accentuat participanților la trafic. 
Solicit suplimentarea bugetului C.N.I./ Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Anexa 3/15/28/ Capitolul 5001 Grupa 51 Titlul 
VI Transferuri intre unități ale administrației 
publice Articolul 02 Transferuri de capital Aliniat 
38 Programul National de Dezvoltare Locală, cu 
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 suma de 8.000 mii lei pentru fi transferate către 
Primăria Onești. 
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, anexa nr. 3/15/02, la capitolul 
5001, titlul 51, Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 8.000 mii lei 

804. Legea Bugetului de Stat pe anul 2023, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 
3/15/28/ Capitolul 5001 Grupa 51 Titlul 
VI Transferuri intre unități ale 
administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Aliniat 38 
Programul National de Dezvoltare 
Locală 

Se suplimentează cu suma de 5.000 mii lei 
Programul de modernizare, dezvoltare, 
reparații, consolidare și întreținere a 
infrastructurii rutiere din comuna Mărgineni. 
 Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat 
neafiliat; Andrei - Răzvan Lupu, deputat 
neafiliat, Oana - Alexandra Cambera, deputat 

neafiliat, Simina -Daniela - Geanina Tulbure, 

deputat neafiliat, Cristina -Camelia Rizea, 

deputat neafiliat, Daniel -Liviu Toda, deputat 

neafiliat, Alin -Costel Prunean, deputat 

neafiliat, Lóránt-Zoltan Sas, deputat neafiliat, 

Dragoș - Cătălin Teniță, deputat neafiliat, 
Cosmin - Marian Poteraș, senator neafiliat 
 
 

Modernizare drumuri prin asfaltare în comuna 
Mărgineni, județul Bacău. Aceste drumuri au fost 
distruse în urma inundaților ce au avut loc în 
ultimii ani în comuna Mărgineni. 
Solicit suplimentarea bugetului C.N.I./ Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Anexa 3/15/28/ Capitolul 5001 Grupa 51 Titlul 
VI Transferuri intre unități ale administrației 
publice Articolul 02 Transferuri de capital Aliniat 
38 Programul National de Dezvoltare Local cu 
suma de 5.000 mii lei, pentru a fi transferate către 
Primăria Mărgineni. 
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, anexa nr. 3/15/02, la capitolul 
5001, titlul 51, Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 5.000 mii lei. 

805. Legea Bugetului de Stat pe anul 2023, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 
3/15/28/ punctul B „Obiective 
(proiecte) de investiții noi”, 5001 
Cheltuieli - Buget de stat/ 500155 Titlul 
VII Alte Transferuri/ 50017101  Active 
fixe/ 5001710101  Construcții 

Se suplimentează cu  suma de 1.091 mii lei 
Programul național de construcții de interes 
public sau social. 
 
Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat neafiliat; 

Andrei - Răzvan Lupu, deputat neafiliat, Oana 
- Alexandra Cambera, deputat neafiliat, Simina 

-Daniela - Geanina Tulbure, deputat neafiliat, 

Cristina -Camelia Rizea, deputat neafiliat, 

Daniel -Liviu Toda, deputat neafiliat, Alin -

Costel Prunean, deputat neafiliat, Lóránt-

Alocarea sumelor necesare pentru construirea și 
dotare cămin cultural, sat Galbeni, comuna 
Filipești,  județul Bacău. SF-ul a fost predat către 
CNI, indicatorii au fost aprobați de CNI și astfel 
s-ar putea licita și demara construcția și dotarea 
cămin cultural, sat Galbeni, comuna Filipești, 
județul Bacău. 
Solicit suplimentarea bugetului C.N.I./ Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
la credite de angajament  și bugetare cu suma de 
1.091 mii lei la Anexa 3/15/28/ punctul B 
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Zoltan Sas, deputat neafiliat, Dragoș - Cătălin 
Teniță, deputat neafiliat, Cosmin - Marian 

Poteraș, senator neafiliat 

„Obiective (proiecte) de investiții noi”, 5001 
Cheltuieli - Buget de stat/ 500155 Titlul VII Alte 
Transferuri/ 50017101  Active fixe/ 5001710101  
Construcții. 
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, anexa nr. 3/15/02, la capitolul 
5001, titlul 51, Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 1.091 mii lei. 

806. Legea Bugetului de Stat pe anul 2023, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 
3/15/28/ punctul B „Obiective 
(proiecte) de investiții noi”, 5001 
Cheltuieli - Buget de stat/ 500155 Titlul 
VII Alte Transferuri/ 50017101  Active 
fixe/ 5001710101  Construcții 

Se suplimentează cu  suma de 752 mii lei 
Programul național de construcții de interes 
public sau social. 
 
 
Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat neafiliat; 
Andrei - Răzvan Lupu, deputat neafiliat, Oana 
- Alexandra Cambera, deputat neafiliat, Simina 

-Daniela - Geanina Tulbure, deputat neafiliat, 

Cristina -Camelia Rizea, deputat neafiliat, 

Daniel -Liviu Toda, deputat neafiliat, Alin -

Costel Prunean, deputat neafiliat, Lóránt-

Zoltan Sas, deputat neafiliat, Dragoș - Cătălin 
Teniță, deputat neafiliat, Cosmin - Marian 

Poteraș, senator neafiliat 
 

Alocarea sumelor necesare pentru construirea 
unui așezământ cultural, comuna Berești Bistrița,  
județul Bacău. SF-ul a fost predat către CNI, 
indicatorii au fost aprobați de CNI și astfel s-ar 
putea licita și demara construcția unui așezământ 
cultural, comuna Berești Bistrița,  județul Bacău. 
Solicit suplimentarea bugetului C.N.I./ Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
la credite de angajament  și bugetare cu suma de 
752 mii lei la Anexa 3/15/28/ punctul B 
„Obiective (proiecte) de investiții noi”, 5001 
Cheltuieli - Buget de stat/ 500155 Titlul VII Alte 
Transferuri/ 50017101  Active fixe/ 5001710101  
Construcții. 
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, anexa nr. 3/15/02, la capitolul 
5001, titlul 51, Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 752 mii lei. 

807. Legea Bugetului de Stat pe anul 2023, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 
3/15/28/ punctul B „Obiective 
(proiecte) de investiții noi”, 5001 
Cheltuieli - Buget de stat/ 500155 Titlul 

Se suplimentează cu  suma de 2.590 mii lei 
Programul național de construcții de interes 
public sau social. 
 
Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat neafiliat; 

Andrei - Răzvan Lupu, deputat neafiliat, Oana 
- Alexandra Cambera, deputat neafiliat, Simina 

Alocarea sumelor necesare pentru construirea 
unui dispensar uman în sat Livezi, comuna 
Livezi,  județul Bacău. SF-ul a fost predat către 
CNI și astfel s-ar putea licita și demara 
construcția unui dispensar uman în sat Livezi, 
comuna Livezi,  județul Bacău. 
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VII Alte Transferuri/ 50017101  Active 
fixe/ 5001710101  Construcții 

-Daniela - Geanina Tulbure, deputat neafiliat, 

Cristina -Camelia Rizea, deputat neafiliat, 

Daniel -Liviu Toda, deputat neafiliat, Alin -

Costel Prunean, deputat neafiliat, Lóránt-

Zoltan Sas, deputat neafiliat, Dragoș - Cătălin 
Teniță, deputat neafiliat, Cosmin - Marian 

Poteraș, senator neafiliat 
 
 

Solicit suplimentarea bugetului C.N.I./ Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
la credite de angajament  și bugetare cu suma de 
2.590 mii lei la Anexa 3/15/28/ punctul B 
„Obiective (proiecte) de investiții noi”, 5001 
Cheltuieli - Buget de stat/ 500155 Titlul VII Alte 
Transferuri/ 50017101  Active fixe/ 5001710101  
Construcții. 
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, anexa nr. 3/15/02, la capitolul 
5001, titlul 51, Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 2.590 mii lei. 

808. Legea Bugetului de Stat pe anul 2023, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 
3/15/28/ Capitolul 5001 Grupa 51 Titlul 
VI Transferuri intre unități ale 
administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Aliniat 04 
Programul pentru construcții de 
locuințe si săli de sport 

Se suplimentează cu  suma de 6.000 mii lei 
Programul pentru construcții de locuințe si săli 
de sport 
 
Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat neafiliat; 
Andrei - Răzvan Lupu, deputat neafiliat, Oana 
- Alexandra Cambera, deputat neafiliat, Simina 

-Daniela - Geanina Tulbure, deputat neafiliat, 

Cristina -Camelia Rizea, deputat neafiliat, 

Daniel -Liviu Toda, deputat neafiliat, Alin -

Costel Prunean, deputat neafiliat, Lóránt-

Zoltan Sas, deputat neafiliat, Dragoș - Cătălin 
Teniță, deputat neafiliat, Cosmin - Marian 

Poteraș, senator neafiliat 
 

Alocarea sumelor necesare pentru construirea 
unei săli de sport în comuna Găiceana, județul 
Bacău. SF-ul a fost predat către CNI, s-ar putea 
licita și demara construcția sălii de sport din 
comuna Găiceana, județul Bacău. 
Solicit suplimentarea bugetului C.N.I./ Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
la credite de angajament  și bugetare cu suma de 
6.000 mii lei la Anexa 3/15/28/ Capitolul 5001 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri intre unități ale 
administrației publice Articolul 02 Transferuri de 
capital Aliniat 04 Programul pentru construcții de 
locuințe si săli de sport. 
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, anexa nr. 3/15/02, la capitolul 
5001, titlul 51, Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 6.000 mii lei. 

809. Legea Bugetului de Stat pe anul 2023, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 
3/15/28/ punctul B „Obiective 

Se suplimentează cu  suma de 1.500 mii lei 
Programul național de construcții de interes 
public sau social. 
 

Alocarea sumelor necesare pentru construirea și 
unui dotare cămin cultural, comuna Colonești,  
județul Bacău. SF-ul a fost predat către C.N.I. și 
astfel s-ar putea licita și demara construcția și  
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(proiecte) de investiții noi”, 5001 
Cheltuieli - Buget de stat/ 500155 Titlul 
VII Alte Transferuri/ 50017101  Active 
fixe/ 5001710101  Construcții 

 
Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat neafiliat; 
Andrei - Răzvan Lupu, deputat neafiliat, Oana 
- Alexandra Cambera, deputat neafiliat, Simina 

-Daniela - Geanina Tulbure, deputat neafiliat, 

Cristina -Camelia Rizea, deputat neafiliat, 

Daniel -Liviu Toda, deputat neafiliat, Alin -

Costel Prunean, deputat neafiliat, Lóránt-

Zoltan Sas, deputat neafiliat, Dragoș - Cătălin 
Teniță, deputat neafiliat, Cosmin - Marian 

Poteraș, senator neafiliat 
 

dotare unui cămin cultural, comuna Colonești,  
județul Bacău. 
Solicit suplimentarea bugetului C.N.I./ Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
la credite de angajament  și bugetare cu suma de 
1.500 mii lei la Anexa 3/15/28/ punctul B 
„Obiective (proiecte) de investiții noi”, 5001 
Cheltuieli - Buget de stat/ 500155 Titlul VII Alte 
Transferuri/ 50017101  Active fixe/ 5001710101  
Construcții. 
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, anexa nr. 3/15/02, la capitolul 
5001, titlul 51, Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 1.500 mii lei. 

810. Legea Bugetului de Stat pe anul 2023, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 
3/15/28/ punctul B „Obiective 
(proiecte) de investiții noi”, 5001 
Cheltuieli - Buget de stat/ 500155 Titlul 
VII Alte Transferuri/ 50017101  Active 
fixe/ 5001710101  Construcții 

Se suplimentează cu  suma de 2.590 mii lei 
Programul național de construcții de interes 
public sau social. 
 
Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat neafiliat; 
Andrei - Răzvan Lupu, deputat neafiliat, Oana 
- Alexandra Cambera, deputat neafiliat, Simina 

-Daniela - Geanina Tulbure, deputat neafiliat, 

Cristina -Camelia Rizea, deputat neafiliat, 

Daniel -Liviu Toda, deputat neafiliat, Alin -

Costel Prunean, deputat neafiliat, Lóránt-

Zoltan Sas, deputat neafiliat, Dragoș - Cătălin 
Teniță, deputat neafiliat, Cosmin - Marian 

Poteraș, senator neafiliat 

Alocarea sumelor necesare pentru construirea 
unui dispensar  în orașul Dărmănești, str. 
Dumbravei,  județul Bacău. SF-ul a fost predat 
către CNI și astfel s-ar putea licita și demara 
construcția unui dispensar  în orașul Dărmănești, 
str. Dumbravei,  județul Bacău. 
Solicit suplimentarea bugetului C.N.I./ Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
la credite de angajament  și bugetare cu suma de 
2.590 mii lei la Anexa 3/15/28/ punctul B 
„Obiective (proiecte) de investiții noi”, 5001 
Cheltuieli - Buget de stat/ 500155 Titlul VII Alte 
Transferuri/ 50017101  Active fixe/ 5001710101  
Construcții. 
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, anexa nr. 3/15/02, la capitolul 
5001, titlul 51, Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 2.590 mii lei. 
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811. Legea Bugetului de Stat pe anul 2023, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 
3/15/28/ Capitolul 5001 Grupa 51 Titlul 
VI Transferuri intre unități ale 
administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Aliniat 04 
Programul pentru construcții de 
locuințe si săli de sport 

Se suplimentează cu  suma de 6.200 mii lei 
Programul pentru construcții de locuințe si săli 
de sport 
Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat neafiliat; 
Andrei - Răzvan Lupu, deputat neafiliat, Oana 
- Alexandra Cambera, deputat neafiliat, Simina 

-Daniela - Geanina Tulbure, deputat neafiliat, 

Cristina -Camelia Rizea, deputat neafiliat, 

Daniel -Liviu Toda, deputat neafiliat, Alin -

Costel Prunean, deputat neafiliat, Lóránt-

Zoltan Sas, deputat neafiliat, Dragoș - Cătălin 
Teniță, deputat neafiliat, Cosmin - Marian 

Poteraș, senator neafiliat 
 

Alocarea sumelor necesare pentru construirea 
unei săli de sport în comuna Răcăciuni, județul 
Bacău. SF-ul a fost predat către CNI, s-ar putea 
licita și demara construcția sălii de sport din 
comuna Răcăciuni, județul Bacău. 
Solicit suplimentarea bugetului C.N.I./ Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
la credite de angajament  și bugetare cu suma de 
6.200 mii lei la Anexa 3/15/28/ Capitolul 5001 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice Articolul 02 Transferuri de 
capital Aliniat 04 Programul pentru construcții de 
locuințe si săli de sport. 
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, anexa nr. 3/15/02, la capitolul 
5001, titlul 51, Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 6.000 mii lei. 

812. Legea Bugetului de Stat pe anul 2023, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 
3/15/28/ Capitolul 5001 Grupa 51 Titlul 
VI Transferuri intre unități ale 
administrației publice Articolul 02 
Transferuri de capital Aliniat 38 
Programul National de Dezvoltare 
Locală 

Se suplimentează cu suma de 5.000 mii lei 
Programul de modernizare, dezvoltare, 
reparații, consolidare și întreținere a 
infrastructurii rutiere din comuna Podu 
Turcului. 
Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat neafiliat; 
Andrei - Răzvan Lupu, deputat neafiliat, Oana 
- Alexandra Cambera, deputat neafiliat, Simina 

-Daniela - Geanina Tulbure, deputat neafiliat, 

Cristina -Camelia Rizea, deputat neafiliat, 

Daniel -Liviu Toda, deputat neafiliat, Alin -

Costel Prunean, deputat neafiliat, Lóránt-

Zoltan Sas, deputat neafiliat, Dragoș - Cătălin 
Teniță, deputat neafiliat, Cosmin - Marian 

Poteraș, senator neafiliat 
 

Modernizare drumuri prin asfaltare în comuna 
Podu Turcului, județul Bacău. Aceste drumuri nu 
au fost reparate de mulți ani și este necesară 
repararea de urgență a lor. 
Solicit suplimentarea bugetului C.N.I./ Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Anexa 3/15/28/ Capitolul 5001 Grupa 51 Titlul 
VI Transferuri intre unități ale administrației 
publice Articolul 02 Transferuri de capital Aliniat 
38 Programul National de Dezvoltare Locală cu 
suma de 5.000 mii lei pentru a fi transferate către 
Primăria Podu Turcului. 
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, anexa nr. 3/15/02, la capitolul 
5001, titlul 51, Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 5.000 mii lei. 
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813. La art. 2 al.4 din legea bugetului de stat 
pe anul 2023. In bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, în cadrul programului 
Anghel Saligny,  
Anexa3//15/02  Capitol 5001, Paragraf 
A , Grupa 51, Articol 02, Alineat 54 se 
suplimentează bugetul cu  
10.000 -mii lei.      
  
  
  

Finanțarea proiectului integrat al comunei 
Rasca, judetul Suceava privind modernizarea 
drumurilor publice, a iluminatului Public, 
realizarea de punti pietonale, de locuri de joacă 
pentru copii  prin alocarea sumei de 20.000- 
mii lei în anul 2023.  
(autori: deputati Lucian Florin Puscasu si 
Acatrinei Dorel  
Gheorghe, senator Mircea Daneasa)  
 AUR 
  

Cetățenii comunei Râșca, județul Suceava au 
dreptul la un standard de viață civilizat într-o 
Românie modernă și prosperă conform 
standardelor  
europene. (Sursa de finantare, bugetul de stat 

prin impozitarea drastica a pensiilor speciale si 

eliminarea finantarii partidelor parlamentare).     

814. La art.2 al.4 din legea bugetului de stat 
pe anul 2023.  
In bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, în 
cadrul programului Anghel Saligny, 
Anexa3//15/02  Capitol 5001, Paragraf 
A , Grupa 51,  
Articol 02, Alineat 54 se suplimentează 
bugetul cu 5.000  
-mii lei.      
 

Finanțarea proiectului de modernizare a scolii 
din sat Maneuti, comuna Fratautii Vechi 
judetul Suceava prin alocarea sumei de 5.000 - 
mii lei în anul 2023.  
(autori: deputati Lucian Florin Puscasu si 
Acatrinei Dorel  
Gheorghe, senator Mircea Daneasa)  
AUR 

Cetățenii comunei Fratăutii Vechi, județul 
Suceava au dreptul la educație la un standard 
modern pentru copii lor într-o Românie membră 
a Uniunii Europene. (Sursa de finantare, bugetul 

de stat prin impozitarea drastica a pensiilor 

speciale si eliminarea finantarii partidelor 

parlamentare).     
 

815. La art. 2 al.4 din legea bugetului de stat 
pe anul 2023. In bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, în cadrul programului 
Anghel Saligny, Anexa3//15/02  
Capitol 5001, Paragraf A , Grupa 51,  
Articol 02, Alineat 54 se suplimentează 
bugetul cu 5.000  
-mii lei.      
 

Finanțarea obiectivului de invesiții 
Reabilitarea si Modernizarea DC 32 D satul 
Moldovita- Catunul Putna, comuna 
Moldovita, județul Suceava prin alocarea 
sumei de 5.000 - mii lei în anul 2023.  
(autori: deputati Lucian Florin Puscasu si 
Acatrinei Dorel  
Gheorghe, senator Mircea Daneasa)  
AUR 

Cetatenii comunei Modovita sunt cetateni ai 
judetului Suceava si dreptul la investiții in 
infrastructură pentru un standard de viață 
civilizat într-o Românie modernă și  
prosperă. (Sursa de finantare, bugetul de stat 

prin impozitarea drastica a pensiilor speciale si 

eliminarea finantarii partidelor parlamentare).     
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816. La art. 2 al.4 din legea bugetului de stat 
pe anul 2023.  
In bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, în 
cadrul programului Anghel Saligny, 
Anexa3//15/02  Capitol 5001, Paragraf 
A , Grupa 51,  
Articol 02, Alineat 54 se suplimentează 
bugetul cu 5.000  
-mii lei.      
 

Finanțarea obiectivului de invesiții Construire 
Camin Cultural sat Moldovita, comuna 
Moldovita  județul Suceava prin alocarea 
sumei de 5.000 - mii lei în anul 2023.  
(autori: deputati Lucian Florin Puscasu si 
Acatrinei Dorel  
Gheorghe, senator Mircea Daneasa) 
AUR 

Cetățenii comunei Moldovița, județul Suceava 
au nevoie de acces la cultură într-un spațiu 
modern și civilizat într-o Românie membră a 
Uniunii Europene. (Sursa de finantare, bugetul 

de stat prin impozitarea drastica a pensiilor 

speciale si eliminarea finantarii partidelor 

parlamentare).     
 

817. Anexa 3 la Proiectul Legii bugetului de 
stat pe anul 2023, bugetul alocat 
Ministerului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației, Anexa 
3/15/29, pagina 21, cod obiectiv 1108 

Alocare bugetară cu privire la obiectivul          ” 
CONSTRUIRE ȘI DOTARE SALĂ  DE 
SPORT ÎN COMUNA OSTROV, 
LOCALITATEA OSTROV, STR. 
FLORILOR, NR.39, JUD. CONSTANȚA” 
 
Deputat neafiliat AELENEI DĂNUȚ –  
circumscripția electorală nr.  14, Constanța 
 

Orele de educație fizică și sport devin tot mai 
intense, iar în comunități, se încurajează mișcarea 
și exercițiile fizice, în fiecare zi. Din păcate, în 
România nu toate școlile au săli de sport. În 
prezent, școala din localitatea Ostrov nu are 
amenajată o sală de sport care să permită 
desfășurarea diverselor activități sportive./ Din 
fondurile alocate”Programului national de 
construcții de interes public sau social ”- B 

818. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa 3/15, „Programul Național de 
Dezvoltare Locală” 

Finanțarea obiectivului de investiții    
”Amenajare parc inteligent Baicoi”, județul 
Prahova, cu suma de 200 mii lei. 
 
Autor: Grațiela Gavrilescu–Grup PSD 

Finanțarea lucrărilor de amenajare a acestui 
obiectiv este absolut necesară în vederea 
dezvoltării acestei localități. 
Sursa de finanţare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 

819. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 3/15, 
„Programul Național de Dezvoltare 
Locală” 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Reabilitare rezervor apă potabilă 500 MC”, 
comuna Măgureni, județul Prahova, cu suma de 
150 mii lei. 
 
Autor: Grațiela Gavrilescu–Grup PSD 

Continuarea finanțării    lucrărilor acestui obiectiv 
este  absolut necesară în vederea dezvoltării 
acestei localități. 
Sursa de finanţare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01  
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820. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 3/15, 
„Programul Național de Dezvoltare 
Locală” 

Finanțarea obiectivului de investiții ”Extindere, 
reabilitare, modernizare și dotare Școala 
Mehedință, Corp A, comuna Podenii Noi, 
Județul Prahova, cu suma de 150 mii lei. 
 
Autor: Grațiela Gavrilescu–Grup PSD 

Continuarea finanțării    lucrărilor acestui obiectiv 
este  absolut necesară în vederea dezvoltării 
acestei localități. 
Sursa de finanţare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 

821. Anexa 3/15/02/ MDLPA cap. 
5001/grupa 51/ 

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
,,Înlăturarea efectelor calamităților naturale 
produse în anul 2016 pe raza comunei 
Huruiești, județul Bacău”, reprezentând 
cofinanțare pentru finalizarea lucrărilor unui 
pod în satul Capotești, a unui pod în satul 
Fundoaia și a unui pod în satul Pradaiș, comuna 
Huruiești, județul Bacău. 
 
Autor:  
Deputat PSD: 
Costel Neculai Dunava 

 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului, Bugetul MFP – 
Acțiuni generale, 50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitolul 50.01 

822. Anexa 3/15/02/ MDLPA cap. 
5001/grupa 51/alin. 54 

Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru modernizare drumuri de interes local în 
comuna Sănduleni, județul Bacău. 
 
Autori:  
Deputați PSD: 
Ionel Floroiu 
Claudiu-Augustin Ilișanu 

 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului, Bugetul MFP – 
Acțiuni generale, 50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitolul 50.01 

823. Anexa 3/15/27 
Cod Program 1324 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

Se propune suplimentarea cu  1000 mii lei a 
creditelor de angajament și cu 1000  mii lei a 
creditelor bugetare prevăzute în  Anexa 3/15/27 
la bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, în vederea proiectării 
și a execuției obiectivului „Amenajare 
parcare bazin înot” din municipiul Drobeta-
Turnu Severin, județul Mehedinți 
 

În luna Ianuarie 2023, Consiliul Județean 
Mehedinâi, în calitate de beneficiar final, va 
recepționa obiectivul “REABILITARE, 
MODERNIZARE, DOTARE ȘI EXTINDERE 
BAZIN DE ÎNOT, STR. CRIȘAN, NR. 27, 
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN, 
JUDEȚUL MEHEDINȚI”, investitor fiind 
Compania Națională de Investiții S.A.  
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Autori:  
Senator Liviu Lucian MAZILU,  
Deputat Virgil Alin CHIRILĂ 
Grupul parlamentar PSD 

Pentru punerea în funcțiune a acestui obiectiv 
deosebit de important, Consiliul Județean 
Mehedinți are obligația de a realiza proiectarea 
și execuția obiectivului “Amenajare parcare 
bazin înot” din municipiul Drobeta-Turnu 
Severin, județul Mehedinți. Pentru aceasta, 
propunem alocarea sumei de 1000 mii lei. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 

824. Legea Bugetului de Stat pe anul 2023 / 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației / Anexa nr. 3 / 
15 / 02,  
Capitolul 5001 -Grupa/Titlu 51, 
Articolul 02, Alineat 38 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației cu suma de 1.000 mii lei pentru 
refacerea podului peste Siret de pe drumul 
județean DJ 207 A km 6+591, comuna Sagna, 
sat Luțca județul  Neamț 
Autori:  

Senator PSD Cuc Razvan Alexandru 

Deputat PSD Ciprian Serban 

Deputat PSD Oana Bulai 

 

Deputat PSD Remus Munteanu  

Podul peste râul Siret de pe drumul județean DJ 
207A de la km 6+591 din localitatea Sagna, sat. 
Luțca județul Neamț a fost supus reabilitării prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală II și 
datorită unor împrejurări necunoscute la acest 
moment, a suferit un accident tehnic în timpul 
execuției soldat cu prăbușirea totală a căii de 
rulare. La acest moment elementele podului 
prăbușite obturează albia existând pericolul real 
de inundarea a zonelor învecinate la o eventuală 
viitură.  Până la această dată nu s-a obținut avizul 
de la organele de cercetare penală pentru 
eliberarea albiei. S-a întocmit  un proiect tehnic 
în acest sens și s-au depus documentațiile 
necesare pentru obținerea avizelor de la Apele 
Românească și Mediu. După execuția lucrărilor 
de eliberare a albiei se va face o expertiză tehnică 
a elementelor din podul existent care pot fi 
păstrate ( rampe, celei, pile) urmată de întocmirea 
proiectului de refacere pe același amplasament. 
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Sursa de finanțare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP – acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 

825. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa 3/15, „Programul Național de 
Dezvoltare Locală” 

Finanțarea obiectivului de investiții „Extindere 
clădire școală veche din Sânmartin”, comuna 
Sânmartin, județul Bihor, cu suma de 150 mii 
lei. 
 
Autor: Steluța Cătăniciu–Grup PSD 

-Avand în vedere numărul mare de elevi care de 
la an la an este într-o continuă creștere și lipsa 
spațiilor necesare pentru procesul educațional, a 
fost necesară extinderea actualei școli din loc. 
Sânmartin;  
-Datorită faptului că obiectivul de investiții 
"Extindere cladire școală veche din Sânmartin" 
este într-un stadiu avansat de finalizare, suma este 
necesară pentru finalizarea lucrărilor 
 
 Sursa de finanţare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 

826. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 3/15, 
„Programul Național de Dezvoltare 
Locală” 

Finanțarea obiectivului de investiții ”Pietruire 
drumuri comunale”, comuna Borșa, județul 
Cluj, cu suma de 350 mii lei. 
 
Autor: Steluța Cătăniciu–Grup PSD 

-Drumurile comunale care fac obiectul pietruirii 
sunt într-o stare avansată de degradare și pe cale 
de consecință accesul  microbuzului școlar este 
mult îngreunat; 
-accesul spre Bazinul de apă din localitatea Borșa 
și Stația de epurare  din localitatea Ciumăfaia, 
comuna Borșa este asigurat prin drumuri de 
pământ și accesul echipelor de intervenție este 
imposibil în perioadele ploioase.  
 
Sursa de finanţare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01  

827. Anexa 3/15/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51/Titlul VI 
Articolul 01 
Alineatul 01 

Se suplimentează bugetul cu suma de 366 mii  
lei, pentru “Reabilitare, Modernizare și Dotare 
Liceul Tehnologic Sfântul Dimitrie, Şcoala 
Gimnazială Rusca, (Școala Nouă), comuna 
Teregova, judeţ Caraş-Severin”  
 

Suma este necesară pentru modernizarea şcolii 
menţionate, în beneficiul elevilor şi pentru buna 
funcţionare a şcolii. 
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Autori:   
Deputat Romulus-Marius Damian 
Deputat Silviu Hurduzeu 
Senator Ion Mocioalcă 
Grupurile Parlamentare ale PSD Camera 
Deputaților și Senat 
 

Sursa de finanțare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 
 

828. Anexa 3/15/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51/Titlul VI 
Articolul 01 
Alineatul01 

Se suplimentează bugetul cu suma de 366 mii 
lei, pentru Eficientizare Energetică Instituţii 
Publice comuna Bozovici, judeţ Caraş-Severin  
 
Autori:   
Deputat Romulus-Marius Damian 
Deputat Silviu Hurduzeu 
Senator Ion Mocioalcă 
Grupurile Parlamentare ale PSD Camera 
Deputaților și Senat 
 
 

Realizarea investiției conduce la eficientizare 
energetică.  
 
Sursa de finanțare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 

829. Anexa 3/15/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51/Titlul VI 
Articolul 01 
Alineatul 01 

Se suplimentează bugetul cu suma de 366 mii 
lei, pentru Fazarea proiectului modernizarea 
infrastructurii de apă și apă uzată  din Oțelul 
Roșu, judeţul Caraş-Severin 
 
Autor:   
Deputat Romulus-Marius Damian 
Deputat Silviu Hurduzeu 
Senator Ion Mocioalcă 
Grupurile Parlamentare ale PSD Camera 
Deputaților și Senat 
 
 

Necesitatea realizării investiției este dată de 
următoarele aspecte: reducerea discrepanțelor 
între zonele rurale și cele urbane, asigurarea 
dezvoltării durabile pe termen mediu și lung a 
comunei, asigurarea cetățenilor la toate serviciile 
publice. 
 
Sursa de finanțare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 

830. Anexa 3/15/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51/Titlul VI 

Se suplimentează bugetul cu suma de 200 mii 
lei, pentru Eficientizare Energetică Instituţii 

Suma este necesară pentru eficientizare 
energetica, în beneficiul cetatenilor. 
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Articolul 01 
Alineatul 01 

Publice comuna Bucosnita, judeţ Caraş-
Severin  
 
Autori:   
Deputat Romulus-Marius Damian 
Deputat Silviu Hurduzeu 
Senator Ion Mocioalcă 
Grupurile Parlamentare ale PSD Camera 
Deputaților și Senat 
 

Sursa de finanțare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 
 

831. Anexa 3/15/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51/Titlul VI 
Articolul 01 
Alineatul01 

Se suplimentează bugetul cu suma de 200 mii 
lei, pentru Eficientizare Energetică Instituţii 
Publice comuna Marga, judeţ Caraş-Severin  
 
Autori:   
Deputat Romulus-Marius Damian 
Deputat Silviu Hurduzeu 
Senator Ion Mocioalcă 
Grupurile Parlamentare ale PSD Camera 
Deputaților și Senat 
 
 

Realizarea investiției conduce la eficientizare 
energetică.  
 
Sursa de finanțare Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 

832. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
publice și Administrației 
Anexa 3/15/02 
Capitol 5001 
Titlul 51-Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Articolul 02 - Transferuri de capital 
Alineatul 54 „Programul national de 
investitii "Anghel Saligny” 
 
 

Se suplimentează creditele bugetare cu suma de 
300 mii lei pentru refacere strazi L=2,44 km, 
oraș Mizil, județ Prahova 
 
Autor: Senator PSD Laura-Mihaela 
Moagher, Senator PSD Ștefan Radu Oprea, 
deputat PSD Simona-Maya Teodoroiu, 
deputat PSD Bogdan Andrei Toader, 
deputat PSD Rodica Paraschiv, deputat PSD 
Grațiela Gavrilescu 
  
 

Sursa: Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 
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833. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/02,  
Capitol 5001 
Titlul 51 – Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Articolul 01 Transferuri curente 
Alineatul 01 Transferuri către instituții 
publice 
 
 
 
 
 

Se suplimentează creditele bugetare cu suma de  
200 mii lei pentru amenajare Șoavă, sat 
Loloisca, comuna Tomșani, județ Prahova 
 
Autor: Senator PSD Laura-Mihaela 
Moagher, Senator PSD Ștefan Radu Oprea, 
deputat PSD Simona-Maya Teodoroiu, 
deputat PSD Bogdan Andrei Toader, 
deputat PSD Rodica Paraschiv, deputat PSD 
Grațiela Gavrilescu 
 

Sursa: Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP – acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 
 

834. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/02,  
Capitol 5001 
Titlul 51 – Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Articolul 01 Transferuri curente 
Alineatul 01 Transferuri către instituții 
publice 
 
 
 
 
 

Se suplimentează creditele bugetare cu suma de 
200 mii lei pentru Comuna Râfov, județul 
Prahova. 
 
 
Autor: Senator PSD Laura-Mihaela 
Moagher, Senator PSD Ștefan Radu Oprea, 
deputat PSD Simona-Maya Teodoroiu, 
deputat PSD Bogdan Andrei Toader, 
deputat PSD Rodica Paraschiv, deputat PSD 
Grațiela Gavrilescu 
 

Motivația: sumele sunt absolut necesare pentru 
cofinanțarea proiectelor aflate în derulare. 
 
Sursa de finanţare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP  - acţiuni 
generale 50.01, Anexa 3/65/01, Capitolul 50.01 
 

 
 

835. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/02,  
Capitol 5001 
Titlul 51 – Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Articolul 01 Transferuri curente 

Se suplimentează creditele bugetare cu suma de 
400 mii lei pentru Comuna Aluniș, județul 
Prahova, pentru finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizare drum local  
Carpinoasa” 
 

Motivația: Drumul deservește un număr de 70 
gospodării, respectiv 280 persoane, care în 
situația căderii unei cantități importante de 
precipitații prin erodarea platformei drumului în 
cauză, ramân izolați de accesul la drumul 
județean. 
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Alineatul 01 Transferuri către instituții 
publice 
 
 

Autor: Senator PSD Laura-Mihaela 
Moagher, Senator PSD Ștefan Radu Oprea, 
deputat PSD Simona-Maya Teodoroiu, 
deputat PSD Bogdan Andrei Toader, 
deputat PSD Rodica Paraschiv, deputat PSD 
Grațiela Gavrilescu 
 

Sursa de finanţare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP  - acţiuni 
generale 50.01, Anexa 3/65/01, Capitolul 50.01 
 

836. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/02,  
Capitol 5001 
Titlul 51 – Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Articolul 01 Transferuri curente 
Alineatul 01 Transferuri către instituții 
publice 
 

Se suplimentează creditele bugetare cu suma de 
100 mii lei pentru Comuna Păcureți, județul 
Prahova. 
 
Autor:  
Senator PSD Laura-Mihaela Moagher, 
Senator PSD Ștefan Radu Oprea, deputat 
PSD Simona-Maya Teodoroiu, deputat PSD 
Bogdan Andrei Toader, deputat PSD Rodica 
Paraschiv, deputat PSD Grațiela Gavrilescu 

Motivația: sumele sunt absolut necesare pentru 
cofinanțarea proiectelor aflate în derulare. 
 
Sursa de finanţare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP  - acţiuni 
generale 50.01, Anexa 3/65/01, Capitolul 50.01 
 

837. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/02,  
Capitol 5001 
Titlul 51 – Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Articolul 01 Transferuri curente 
Alineatul 01 Transferuri către instituții 
publice 
 

Se suplimentează creditele bugetare cu suma de 
200 mii lei pentru Comuna Starchiojd, județul 
Prahova, obiectiv „Desființare grădiniță și 
anexă și constriire grădiniță două grupe” 
 
 
Autor: Senator PSD Laura-Mihaela 
Moagher, Senator PSD Ștefan Radu Oprea, 
deputat PSD Simona-Maya Teodoroiu, 
deputat PSD Bogdan Andrei Toader, 
deputat PSD Rodica Paraschiv, deputat PSD 
Grațiela Gavrilescu 
 

Motivația: sumele sunt absolut necesare pentru 
cofinanțarea proiectului aflat în derulare. 
 
Sursa de finanţare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP  - acţiuni 
generale 50.01, Anexa 3/65/01, Capitolul 50.01 
 

838. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/02,  
Capitol 5001 

Se suplimentează creditele bugetare cu suma de 
200 mii lei pentru Comuna Gherghița, județul 
Prahova, pentru obiectivul ,Amenajare parc de 
joaca, parcare, împrejmuire și alei '' 
 

Motivația: sumele sunt absolut necesare pentru 
cofinanțarea proiectelor aflate în derulare. 
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Titlul 51 – Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Articolul 01 Transferuri curente 
Alineatul 01 Transferuri către instituții 
publice 
 

Autor: Senator PSD Laura-Mihaela 
Moagher, Senator PSD Ștefan Radu Oprea, 
deputat PSD Simona-Maya Teodoroiu, 
deputat PSD Bogdan Andrei Toader, 
deputat PSD Rodica Paraschiv, deputat PSD 
Grațiela Gavrilescu 
 

Sursa de finanţare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP  - acţiuni 
generale 50.01, Anexa 3/65/01, Capitolul 50.01 
 

839. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/02,  
Capitol 5001 
Titlul 51 – Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Articolul 01 Transferuri curente 
Alineatul 01 Transferuri către instituții 
publice 
 

Se suplimentează creditele bugetare cu suma de 
200 mii lei pentru Comuna Sângeru, județul 
Prahova, pentru obiectivul „Amenajare parc de 
joaca, parcare, împrejmuire și alei '' 
 
Autor: Senator PSD Laura-Mihaela 
Moagher, Senator PSD Ștefan Radu Oprea, 
deputat PSD Simona-Maya Teodoroiu, 
deputat PSD Bogdan Andrei Toader, 
deputat PSD Rodica Paraschiv, deputat PSD 
Grațiela Gavrilescu 
 

Motivația: sumele sunt absolut necesare pentru 
cofinanțarea proiectelor aflate în derulare. 
 
Sursa de finanţare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP  - acţiuni 
generale 50.01, Anexa 3/65/01, Capitolul 50.01 
 

840. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa nr. 3 /15/02,  
Capitol 5001 
Titlul 51 – Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Articolul 01 Transferuri curente 
Alineatul 01 Transferuri către instituții 
publice 
 

Se suplimentează creditele bugetare cu suma de 
200 mii lei pentru Comuna Gornet, județul 
Prahova, pentru obiectivul “Extindere rețea 
gaze naturale pentru satele Cuib și Bogdănești” 
 
Autor: Senator PSD Laura-Mihaela 
Moagher, Senator PSD Ștefan Radu Oprea, 
deputat PSD Simona-Maya Teodoroiu, 
deputat PSD Bogdan Andrei Toader, 
deputat PSD Rodica Paraschiv, deputat PSD 
Grațiela Gavrilescu 
 

Motivația: sumele sunt absolut necesare pentru 
cofinanțarea proiectului aflat în derulare. 
 
Sursa de finanţare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP  - acţiuni 
generale 50.01, Anexa 3/65/01, Capitolul 50.01 
 

841. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Anexa 3/15, „Programul Național de 
Dezvoltare Locală” 

Finanțarea obiectivului de investiții    
”Amenajare parc inteligent Baicoi”, județul 
Prahova, cu suma de 200 mii lei. 
 

Motivația: Finanțarea lucrărilor de amenajare a 
acestui obiectiv este absolut necesară în vederea 
dezvoltării acestei localități. 
 

379



Autor: Senator PSD Laura-Mihaela 
Moagher, Senator PSD Ștefan Radu Oprea, 
deputat PSD Simona-Maya Teodoroiu, 
deputat PSD Bogdan Andrei Toader, 
deputat PSD Rodica Paraschiv, deputat PSD 
Grațiela Gavrilescu 
 
 

Sursa de finanţare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 

842. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 3/15, 
„Programul Național de Dezvoltare 
Locală” 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Reabilitare rezervor apă potabilă 500 MC”, 
comuna Măgureni, județul Prahova, cu suma de 
150 mii lei. 
 
Autor: Senator PSD Laura-Mihaela 
Moagher, Senator PSD Ștefan Radu Oprea, 
deputat PSD Simona-Maya Teodoroiu, 
deputat PSD Bogdan Andrei Toader, 
deputat PSD Rodica Paraschiv, deputat PSD 
Grațiela Gavrilescu 
 

Motivația: Continuarea finanțării    lucrărilor 
acestui obiectiv este  absolut necesară în vederea 
dezvoltării acestei localități. 
 
Sursa de finanţare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01  

843. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Anexa 3/15, 
„Programul Național de Dezvoltare 
Locală” 

Finanțarea obiectivului de investiții ”Extindere, 
reabilitare, modernizare și dotare Școala 
Mehedința, Corp A, comuna Podenii Noi, 
Județul Prahova, cu suma de 150 mii lei. 
 
Autor: Senator PSD Laura-Mihaela 
Moagher, Senator PSD Ștefan Radu Oprea, 
deputat PSD Simona-Maya Teodoroiu, 
deputat PSD Bogdan Andrei Toader, 
deputat PSD Rodica Paraschiv, deputat PSD 
Grațiela Gavrilescu 
 

Motivația: Continuarea finanțării    lucrărilor 
acestui obiectiv este  absolut necesară în vederea 
dezvoltării acestei localități. 
 
Sursa de finanţare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 

844. Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
Anexa 3/15 
 

Se propune suplimentarea sumei cu 500 de mii 
lei a bugetului alocat Ministerului dezvoltării, 
lucrărilor publice și Administrației pentru  

Proiectul se afla in implementare cu sursa de 
finantare din bugetul local al comunei si pentru 
finalizarea acestuia ar mai fi necesara suma 

380



Extindere retea de canalizare in satul Lunca 
Cetatuii etapa a III-a, județul Iași. 
 
Autor:  
Deputat PSD Macovei Silviu Nicu 

pentru plata lucrarilor. 
 
Sursa de finanțare: 
-Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 
 

845. Anexa 3/15/27 
Cod program 1284 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
 

Se propune suplimentarea cu  50 mii lei a 
creditelor de angajament și cu 50 mii lei a 
creditelor bugetare prevăzute în  Anexa 3/15/ 27  
(Cod Program 1284) la bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, în vederea realizării 
obiectivului 
 „Dotare Scoala Gimnaziala Ioan Vicoveanu, 
comuna Vicovu de Jos, județul Suceava” 
 
Autor: senator Ioan Stan 
Grupul parlamentar PSD 
 

Sursa de finanțare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 

846. Anexa 3/15/27 
Cod program 1284 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
 

Se propune suplimentarea cu  50 mii lei a 
creditelor de angajament și cu 50 mii lei a 
creditelor bugetare prevăzute în  Anexa 3/15/ 27  
(Cod Program 1284) la bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, în vederea realizării 
obiectivului 
,,Realizare trotuare aferent dc Pietroasa” 
 
Autor: senator Ioan Stan 
Grupul parlamentar PSD 

Sursa de finanțare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 
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847. Anexa 3/15/27 
Cod program 1284 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
 

Se propune suplimentarea cu  50 mii lei a 
creditelor de angajament și cu 50 mii lei a 
creditelor bugetare prevăzute în  Anexa 3/15/ 27  
(Cod Program 1284) la bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, în vederea realizării 
obiectivului 
,,Amenajare trotuare in comuna Straja, 
judetul suceava, de la Circiu Dimitrie” 
Valoarea initiala este de 793.885 lei din bugetul 
local 
 
Autor: senator Ioan Stan 
Grupul parlamentar PSD 
 

Sursa de finanțare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 

848. Anexa 3/15/27 
Cod program 1284 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
 

Se propune suplimentarea cu  50 mii lei a 
creditelor de angajament și cu 50 mii lei a 
creditelor bugetare prevăzute în  Anexa 3/15/ 27  
(Cod Program 1284) la bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, în vederea realizării 
obiectivului 
,,Construire sala de sport Samson 
Bodnarescu’’ din comuna Galanesti, judetul 
Suceava 
 
Autor: senator Ioan Stan 
Grupul parlamentar PSD 
 

Sursa de finanțare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 

849. Anexa nr.3/15/27  

Cod program 1824 

 

Alocarea sumei de 200.000 lei catre UAT  

Fălticeni, în vederea realizării Proiectului 
Reabilitare, Extindere și Modernizare Sistem de 
Iluminat Public din Municipiul Fălticeni; 

Este necesară co-finanțarea acestui proiect, 

întrucât se impune ca iluminatul public din cadrul 

municipiului Fălticeni să corespundă standardelor 
prevăzute de Directivele Uniunii Europene.  
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Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației; 

 

 

Senator Gheorghiță Mîndruță 

Grup parlamentar PSD;  

 

 

Sursa de finanțare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01. 

850. Anexa nr.3/15/27  

Cod program 1824 

 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației; 

Alocarea sumei de 50. 000 lei către Biserica 
Sfântul Dumitru, parohia nr. 1, din loc. Udești, 
jud. Suceava. 

 

Senator Gheorghiță Mîndruță 

Grup parlamentar PSD;  
 

Sursa de finanțare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01. 

851. Anexa nr.3/15/27  

Cod program 1824 

 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației; 

Alocarea sumei de 50.000 lei catre UAT Valea 

Glodului, comuna Vulturești,  județul Suceava, 
în vederea realizării Proiectului Reabilitare și 
Modernizare Școala Generală; 
 

Senator Gheorghiță Mîndruță 

Grup parlamentar PSD;  

Asigurarea unui cadru adecvat desfășurării 
activității de învățământ este esențială pentru 
educația elevilor, în special în mediul rural. Prin 
urmare, reabilitarea clădirii în care elevii urmează 
cursurile școlii generale se impune pentru ca 

învățământul să se desfășoare în condiții decente.  
Sursa de finanțare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01. 

 

852. Anexa nr.3/15/27  

Cod program 1824 

 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației; 

Alocarea sumei de 50.000 lei către UAT 
Preutești, sat Bahna Arin, județul Suceava, în 
vederea realizării Proiectului Reabilitare și 
Modernizare Grădiniță, loc. Preutești, sat Bahna 
Arin, județul Suceava.  
 

Senator Gheorghiță Mîndruță 

Grup parlamentar PSD;  

Este necesară intervenția asupra imobilului 
Grădiniței din satul Bahna Arin, jud. Suceava, în 
vederea realizării condițiilor pentru o educație de 
calitate, asigurând astfel creșterea gradului de 
participare la nivelul educației timpurii, precum și 
învățământului obligatoriu, în special pentru copii 
cu risc crescut de abandon școlar.  
 

 

Sursa de finanțare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului,  
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01. 
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853. Anexa nr.3/15/27  

Cod program 1824 

 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației; 

Alocarea sumei de 50.000 lei către UAT Verești, 
sat Verești, respectiv sat Hancea, județul 
Suceava, în vederea realizării Proiectului 
Amenajare Centru Civic, în satele Verești și 
Hancea, comuna Verești, județul Suceava.  
 

 

Senator Gheorghiță Mîndruță 

Grup parlamentar PSD;  
 

Proiectul are drept obiectiv realizarea unei 

infrastructuri moderne, care să fie utilizată pentru 
desfăşurarea activităţilor culturale, sociale, 
educative și de agrement, destinate cetățenilor din 
comuna Verești.  
 

Sursa de finanțare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului,  
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01. 

854. Anexa nr.3/15/27  

Cod program 1824 

 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației; 

Alocarea sumei de 50.000 lei către UAT 
Dolhești, sat Dolheștii Mici, județul Suceava, în 
vederea realizării Proiectului Realizare 
Îmbrăcăminte Bituminoasă Ușoară, în satul 
Dolheștii Mici, comuna Dolhești, județul 
Suceava.  

 

 

Senator Gheorghiță Mîndruță 

Grup parlamentar PSD;  

 

Zonele rurale din România prezintă o deosebită 
importanţă din punct de vedere economic, social 
și din punct de vedere al resurselor pe care le 

deţin, motiv pentru care acestea trebuie să fie 
exploatate corespunzător. În acest sens, o nevoie 
primară pentru zonele rurale reprezintă 
dezvoltarea infrastructurii, prin modernizarea 

străzilor, motiv pentru care o astfel de investiție 
merită promovată.   

855. Anexa nr.3/15/27  

Cod program 1824 

 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației; 

Alocarea sumei de 50.000 lei catre UAT  

Bunesti, în vederea realizării 
”ProiectuluiAlimentare cu apa”(ce reprezinta 
cheltuieli de conectare la retea); 

 

 

Senator Gheorghiță Mîndruță 

Grup parlamentar PSD;  

 

Este necesară co-finanțarea acestui proiect, 
întrucât se impune ca alimentarea cu apa să 
corespundă standardelor prevăzute de Directivele 
Uniunii Europene.  

 

Sursa de finanțare: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01. 

856. Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02 - Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației,  Capitolul 
5001 / Grupa 51 / Articol 2 / Alineat 38  - 

Reabilitarea și modernizarea DJ 795 Salonta-
Tinca”, județul Bihor,  presupune refacerea 
drumului din temelii, amenajarea de trotuare în 
interiorul tuturor localităților, precum și 
realizarea de poduri, podețe și ziduri de sprijin. 
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Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
 
 

Programul Național de Dezvoltare Locală cu 
suma de 3.125 mii lei pentru obiectivul de 
investiții „Reabilitare și modernizare DJ 795 
Salonta-Tinca”, județul Bihor. 

 
Autori:  

Aurel Căuș, dep. PNL 
Ioan Cupșa, dep. PNL 
Adrian Hatos, sen. PNL 
Janos Kiss, dep. PNL 
Patricia Simina Arina Moş, sen. PNL 
 

 
Sursa de finanţare: 
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului,, 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri. 
 

857. Legea bugetului de stat - 2023 – anexa 
nr.3/15/02 Capitolul 5001 -”Cheltuieli - 
buget de stat”, Paragraf 51, Titlul VI 
”Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital” 

Alocarea sumei de 500 mii lei către UAT 
județul Argeș, în vederea realizării obiectivului 
Reabilitare Bază de salvare montană cota 2000 
Transfăgărășan, județul Argeș. 
 
Autor 
Deputat Simona Bucura-Oprescu, PSD 

Pentru asigurarea în bune condiții a serviciului 
public de salvamont destinat turiștilor și 
cetățenilor care tranzitează zona, precum și 
pentru crearea condițiilor necesare intervenției 
rapide și managementului situațiilor de urgență 
este imperios necesară reabilitarea bazei de 
salvare cota 2000, Transfăgărășan.  
 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu 500 mii lei 
a sumelor atribuite Ministerului Finanțelor - 
Acțiuni Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul 
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf 50, 
Titlul V ”Fonduri de rezerva”, articolul 01 ” 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului” 

858. Legea bugetului de stat - 2023 – anexa 
nr.3/15/02 Capitolul 5001 -”Cheltuieli - 
buget de stat”, Paragraf 51, Titlul VI 
”Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital” 

Alocarea sumei de 500 mii lei către UAT 
județul Argeș, în vederea realizării obiectivului 
Reabilitare Bază de salvare montană cota 2000 
Transfăgărășan, județul Argeș. 
 
Autor 
Deputat Nicolae Pavelescu, PSD 

Pentru asigurarea în bune condiții a serviciului 
public de salvamont destinat turiștilor și 
cetățenilor care tranzitează zona, precum și 
pentru crearea condițiilor necesare intervenției 
rapide și managementului situațiilor de urgență 
este imperios necesară reabilitarea bazei de 
salvare cota 2000, Transfăgărășan.  
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Sursa de finanțare: Diminuarea cu 500 mii lei 
a sumelor atribuite Ministerului Finanțelor - 
Acțiuni Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul 
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf 50, 
Titlul V ”Fonduri de rezerva”, articolul 01 ” 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului” 

859. Legea bugetului de stat - 2023 – anexa 
nr.3/15/02 Capitolul 5001 -”Cheltuieli - 
buget de stat”, Paragraf 51, Titlul VI 
”Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital” 

Alocarea sumei de 500 mii lei către UAT 
județul Argeș, în vederea realizării obiectivului 
Reabilitare Bază de salvare montană cota 2000 
Transfăgărășan, județul Argeș. 
 
Autori 
Deputat Remus Gabriel Mihalcea, PSD 

Pentru asigurarea în bune condiții a serviciului 
public de salvamont destinat turiștilor și 
cetățenilor care tranzitează zona, precum și 
pentru crearea condițiilor necesare intervenției 
rapide și managementului situațiilor de urgență 
este imperios necesară reabilitarea bazei de 
salvare cota 2000, Transfăgărășan.  
 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu 500 mii lei 
a sumelor atribuite Ministerului Finanțelor - 
Acțiuni Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul 
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf 50, 
Titlul V ”Fonduri de rezerva”, articolul 01 ” 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului” 

860. Legea bugetului de stat - 2023 – anexa 
nr.3/15/02 Capitolul 5001 -”Cheltuieli - 
buget de stat”, Paragraf 51, Titlul VI 
”Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital” 

Alocarea sumei de 500 mii lei către UAT 
județul Argeș, în vederea realizării obiectivului 
Reabilitare Bază de salvare montană cota 2000 
Transfăgărășan, județul Argeș. 
 
Autori 
Deputat Aurel Bălășoiu, PSD 

Pentru asigurarea în bune condiții a serviciului 
public de salvamont destinat turiștilor și 
cetățenilor care tranzitează zona, precum și 
pentru crearea condițiilor necesare intervenției 
rapide și managementului situațiilor de urgență 
este imperios necesară reabilitarea bazei de 
salvare cota 2000, Transfăgărășan.  
 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu 500 mii lei 
a sumelor atribuite Ministerului Finanțelor - 
Acțiuni Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul 
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf 50, 
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Titlul V ”Fonduri de rezerva”, articolul 01 ” 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului” 

861. Legea bugetului de stat - 2023 – anexa 
nr.3/15/02 Capitolul 5001 -”Cheltuieli - 
buget de stat”, Paragraf 51, Titlul VI 
”Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital” 

Alocarea sumei de 500 mii lei către UAT 
județul Argeș, în vederea realizării obiectivului 
Reabilitare Bază de salvare montană cota 2000 
Transfăgărășan, județul Argeș. 
 
Autori 
Senator Cristina-Mariana Stocheci, PSD 

Pentru asigurarea în bune condiții a serviciului 
public de salvamont destinat turiștilor și 
cetățenilor care tranzitează zona, precum și 
pentru crearea condițiilor necesare intervenției 
rapide și managementului situațiilor de urgență 
este imperios necesară reabilitarea bazei de 
salvare cota 2000, Transfăgărășan.  
 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu 500 mii lei 
a sumelor atribuite Ministerului Finanțelor - 
Acțiuni Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul 
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf 50, 
Titlul V ”Fonduri de rezerva”, articolul 01 ” 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului” 
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Anexa nr. 3/48  
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr

af/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

862. Bugetul Autorității Electorale 
Permanente, Anexa 3, capitolul 5001, 
59, 03 – Finanțarea partidelor politice 
 

Se elimină suma de 258.278 mii lei. 
 
 
Deputați neafiliați: Antonel Tănase, Gabriel 

Plăiașu, Alexandru Kocsis, Bogdan Bola, Ionel 

Dancă, Ion Ștefan, Ludovic Orban, Violeta 
Alexandru, Adrian Miuțescu, Constantin 
Șovăială, Daniel Rusu, Claudiu Chira, George 
Ionescu. 

 

Senator neafiliat: Adrian Oros 

 

Propunem eliminarea sumelor alocate pentru 
subvenționarea partidelor politice în anul 
2023 și redistribuirea acestor sume către 
Ministerul Educației, pentru completarea 
sumelor necesare plății salariilor cadrelor 
didactice. 
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Anexa nr. 4 

                                                                   

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/gr
upă/titlul/articol/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, 
apartenență politică) 

Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

863.  Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Anexa nr. 4 
 

Sumele defalcate alocate județului Ilfov pentru 
Finanțarea serviciilor sociale din sistemul de 
protecţie a copilului se majorează cu  suma de 
15.000 mii lei  
 
Anexa 4/25/3 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
 

Deși județul Ilfov este considerat cel mai 
bogat județ al țării, discrepanța între clasele 
sociale este una extremă. 
Sursa de finanțare  
- Venituri bugetare rezultate din reducerea 
evaziunii fiscale, colectarea eficientă a 
impozitelor şi taxelor, și eliminarea tuturor 
pensiilor speciale prin diminuarea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, Titlul 
VII Alte transferuri 
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Anexa nr.5 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitolul/subcapitolul/paragraf/grup

a/titlul/articolul/alineat 

Text amendament propus (autor, apartenență 
politică) 

Motivația amendamentului/sursa de finanțare 

864. Anexa 5 / S U M E  defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor  
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti, 
 pe anul 2023 şi estimări pe anii 2024-2026) 
capitolul Finanțarea de bază a unităților de 
învățământ preuniversitar de stat pentru 
cheltuielile prevăzute la articolul 104, alin,2, lit. 
b)-d) din Legea Educației Naționale 1/2011 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la   Anexa 5 / S U M E  defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor  
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti, 
pe anul 2023 şi estimări pe anii 2024-2026) 
capitolul Finanțarea de bază a unităților de 
învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuielile 
prevăzute la articolul 104, alin,2, lit. b)-d) din Legea 
Educației Naționale 1/2011, pentru județul Iași cu 
300 mii lei. 
 
Autor amendament: 
Liviu Brătescu - senator PNL  

Necesitatea acordării unei finanțări adecvate 
pentru buna desfășurare a actului educațional 
și a necesității îndeplinirii obiectivelor 
Programului România Educată. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea creditelor bugetare prevăzute la 
Anexa nr.3/65 MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE /Capitolul 
5001/grupa 50/aricolul 01 
TITLUL V- Fond de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 

865. Anexa nr. 5 a proiectului Legii bugetului de stat 
pentru anul 2023 privind Finanţarea de bază a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
pentru cheltuielile prevăzute la art.104 alin.2 
lit.b) - d) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 
- Constanța 

Se propune alocarea sumei de 250 mii lei pentru 
finanțarea obiectivului de refacere a împrejmuirii 
școlii Grigore Moisil din Năvodari, Jud. Constanța. 
 
Autor:  
Cristina Dumitrache PSD 
Grup Parlamentar PSD 
 

Este necesară finanţarea obiectivului de 
refacere a împrejmuirii școlii Grigore Moisil 
pentru siguranța elevilor și buna desfășurare a 
activităților care se desfășoară în cadrul 
unității de învățământ. 
 
Sursa finanţare:  
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01 
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Anexa nr. 6 

Nr. 
crt. 

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

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

866. Anexa.nr.6 SUME  defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2023 
şi estimări pe anii 2024-2026  
 

Nr
. 

crt
. 

Judeţul Propuneri 
2023 

ESTIMĂRI 

2024 2025 2026 

0 1 2     3 4 5 

  
T O T A L 

800.000    600.000    600.000    600.000    

29  
NEAM
Ț 

18.908 14.181 14.181 14.181 

   

Anexa.nr.6 SUME  defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2023 
şi estimări pe anii 2024-2026 
  

Nr. 
crt. Judeţul Propuner

i 2023 

ESTIMĂRI 

2024 2025 2026 

0 1 2     3 4 5 

  
T O T A L 

820.000    639.465 600.000    600.000    

29 
NEAMȚ 38.908 53.646 14.181 14.181 

 
 
 
 

Autorii amendamentului: 
Laurențiu-Dan LEOREANU – deputat PNL 
Eugen ȚAPU NAZARE – senator PNL   
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 
 

Se solicită suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr.6 poziția 29, 
județul Neamț, în vederea realizării 
Reconstrucției Podului pe DJ 207 
A, KM 6+591, peste Râul Siret la 
Lutca, pentru anul 2023 cu 20.000 
mii lei (pentru  eliberarea și 
aducerea terenului la starea inițială, 
studiu de fezabilitate, proiect tehnic, 
avize, organizare licitație, 
organizare de șantier și demararea 
lucrărilor), respectiv cu 39.465 mii 
lei pentru anul 2024, în vederea 
finalizării obiectivului de investiții. 
Beneficiarul investiției – Consiliul 
Județean Neamț. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
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MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 
 

867. Anexa nr.6 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2023 şi estimări pe anii 
2024-2026 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr.6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale pentru anul 2023 şi estimări 
pe anii 2024-2026 - județul CARAȘ-SEVERIN – 
Comuna Sichevița – cu suma de 1.125 mii lei 
pentru ”Modernizare Străzi în Comuna 
Sichevița, județul Caraș-Severin” 
 
Autorii amendamentului: 
Marcel VELA – senator PNL 
Dumitru RUJAN – deputat PNL 
Jaro Norbert MARŞALIC – deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 
 

Alocările bugetare pentru Comuna 
Sichevița, județul Caraș-Severin 
sunt destinate reabilitării 
infrastructurii locale (străzi), care 
necesită lucrări de 
modernizare/reabilitare în cel mai 
scurt timp. 
 
 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

868. Anexa nr.6 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2023 şi estimări pe anii 
2024-2026 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr.6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale pentru anul 2023 şi estimări 
pe anii 2024-2026 - județul CLUJ – Consiliul 
Județean Cluj – cu suma de 1.250 mii lei pentru 
obiectivul de investiții ”Modernizare și 
reabilitare Traseu Județean nr. 4 format din 

Este necesară suplimentarea 
sumelor repartizate județului Cluj în 
vederea realizării, de către Consiliul 
Județean Cluj, a obiectivului de 
investiții  ”Modernizare și 
reabilitare Traseu Județean nr. 4 
format din sectoarele de drum DJ 
107P și DJ 107N, parte a Traseului 
Regional Transilvania de Nord” 
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sectoarele de drum DJ 107P și DJ 107N, parte a 
Traseului Regional Transilvania de Nord” 
 
 
Autorii amendamentului: 
Burciu Cristina - deputat PNL 
Moisin Radu-Marin - deputat PNL 
Moldovan Sorin-Dan - deputat PNL 
Sărmaș Ioan-Sabin - deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 
 

 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

869. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 19  GIURGIU 

Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 -  JUDEȚUL GIURGIU cu  suma de 700 
mii lei pentru proiectul “Reparații drumuri 
comunale  DC 81, segmentele străzilor Linia 
Mică și Linia Mare, comuna Vânătorii Mici, 
județul Giurgiu”. 
 
Autorii amendamentului: 
Maria-Gabriela HORGA -  deputat PNL 
Alexandru-Ioan ANDREI – deputat PNL 
Toma-Florin PETCU – senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 
 
 

 

Proiectul este necesar pentru 
modernizarea și dezvoltarea 
infrastructurii comunale în comuna 
Vânătorii Mici, județul Giurgiu, 
astfel încât să se asigure circulația 
în interiorul comunei în conditii de 
siguranță și confort pentru locuitorii 
din zonă.  
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
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Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

870. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 19  GIURGIU 

Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 – JUDEȚUL GIURGIU -  cu suma de 500 
mii lei pentru proiectul ”Modernizare drumul 
județean DJ 503 Giurgiu- Ghizdaru –Gara 
Stănești – Gara Chiriacu – Toporu – limita 
Județ Teleorman  cod SMIS 117661”. 
 
Autorii amendamentului: 
Maria-Gabriela HORGA -  deputat PNL 
Alexandru-Ioan ANDREI – deputat PNL 
Toma-Florin PETCU – senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 
 
 

Dezvoltarea infrastructurii rutiere 
trebuie avută în vedere în toate 
componentele sale, inclusiv 
drumuri județene si comunale. 
Proiectul se referă la un drum 
județean DJ 503, drum care începe 
din orașul Giurgiu și trece prin 
patru comune până la limita 
județului Teleorman. Amenajarea 
drumului mai sus mentionat este 
necesară deoarece străbate toata 
porțiunea de sud – vest a județului, 
o porțiune foarte aglomerată pe 
toată perioada anului. 
Proiectul este finanțat din fonduri 
europene și se propune asigurarea 
parțială a contribuției proprii, 
bugetul local neavând resurse 
pentru a o acoperi integral.  
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 

394



 
 

MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

871. Anexa nr.6 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2023 şi estimări pe anii 
2024-2026 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr.6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale pentru anul 2023 şi estimări 
pe anii 2024-2026 – județul DOLJ - cu suma de 
500 mii lei pentru întreținere și reparații la 
Drumul Comunal DC 77 Predeștii Mici - 
Bucicani, Comuna Predești, Județul Dolj. 
 
Autorii amendamentului: 
Nicolae GIUGEA - deputat PNL 
Ștefan STOICA - deputat PNL 
Ionuț STROE - deputat PNL 
 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 
 
  

Este necesară suplimentarea 
alocărilor pentru realizarea 
lucrărilor de reparații și întreținere la 
DC77, în condițiile în care costurile 
nu pot fi acoperite de la bugetul local 
al Comunei Predești, Județul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

872. Anexa nr.6 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2023 şi estimări pe anii 
2024-2026 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr.6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale pentru anul 2023 şi estimări 
pe anii 2024-2026 – județul DOLJ – cu suma de 
1.400 mii lei pentru întreținere periodică, 
reparații și pentru covor asfaltic pe Drumul 
Comunal DC 59 Plenița – Castrele Traiane – 

Este necesară suplimentarea 
alocărilor pentru realizarea 
lucrărilor întreținere periodică, 
reparații și pentru covor asfaltic pe 
Drumul Comunal DC 59 Plenița – 
Castrele Traiane – UM Poligon 
Antrenament NATO, deoarece, 
bugetul Comunei Plenița, județul 
Dolj nu dispune de toate resursele 
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UM Poligon Antrenament NATO, Comuna 
Plenița, județul Dolj. 
 
Autorii amendamentului: 
Nicolae GIUGEA - deputat PNL 
Ștefan STOICA - deputat PNL 
Ionuț STROE - deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 
 

financiare pentru realizarea 
investiției.  
 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 
 

873. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 8 BRAȘOV  
 

Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 -  JUDEȚUL BRAȘOV – cu suma de 25.000 
mii lei pentru obiectivul de investiții Proiect tehnic 
și execuție Reabilitare DJ 108 Hărman – Sânpetru, 
județul Brașov 

 
Autorii amendamentului: 
Cristina Vecerdi, dep. PNL 
Gabriel Andronache, dep. PNL 
Mihail Veștea, sen. PNL 
 

Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 
 

Acest segment de drum județean are 
nevoie urgentă de modernizare 
pentru a se crea condiții optime 
circulației rutiere, pentru evitarea 
producerii de accidente cauzate 
stării deplorabile a părții carosabile, 
dar și a celorlalte elemente de 
siguranță rutieră . 
Acest obiectiv are deja contract 
semnat 
 

Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
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Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 
 

874. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 8 BRAȘOV  
 

Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 -  JUDEȚUL BRAȘOV - cu suma de 24.400 
mii lei pentru obiectivul de investiții Proiect tehnic 
și execuție Reabilitare DJ 106B Vulcan – Holbav –
, județul Brașov 
 
 
 
Autorii amendamentului: 
Cristina Vecerdi, dep. PNL 
Gabriel Andronache, dep. PNL 
Mihail Veștea, sen. PNL 

 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 
  

Acest segment de drum județean are 
nevoie urgentă de modernizare 
pentru a se crea condiții optime 
circulației rutiere, pentru evitarea 
producerii de accidente cauzate 
stării deplorabile a părții carosabile, 
dar și a celorlalte elemente de 
siguranță rutieră . 
Acest obiectiv are deja contract 
semnat 
 

Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 
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875. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 8 BRAȘOV  
 

Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 -  JUDEȚUL BRAȘOV - cu suma de 13.500 
mii lei pentru obiectivul de investiții Proiect tehnic 
și execuție Reabilitare DJ 103D Viștea de Jos – 
Viștea de Sus, județul Brașov 
 

Autorii amendamentului: 
Cristina Vecerdi, dep. PNL 
Mihail Veștea, sen. PNL 
  
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 
 

Acest segment de drum județean are 
nevoie urgentă de modernizare 
pentru a se crea condiții optime 
circulației rutiere, pentru evitarea 
producerii de accidente cauzate 
stării deplorabile a părții carosabile, 
dar și a celorlalte elemente de 
siguranță rutieră . 
Pentru acest obiectiv urmează să se 
organizeze licitație în anul 2023 
 

Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

876. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 8 BRAȘOV 

Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 -  JUDEȚUL BRAȘOV - cu suma de 20.000 
mii lei pentru obiectivul de investiții Proiect tehnic 
și execuție Pod peste râul Olt pe DJ 112 – Hărman 
– Podul Olt, județul Brașov 
 

Autorii amendamentului: 
Cristina Vecerdi, dep. PNL 
Mihail Veștea, sen. PNL 

Acest segment de drum județean are 
nevoie urgentă de modernizare 
pentru a se crea condiții optime 
circulației rutiere, pentru evitarea 
producerii de accidente cauzate 
stării deplorabile a părții carosabile, 
dar și a celorlalte elemente de 
siguranță rutieră . 
Pentru acest obiectiv urmează să se 
organizeze licitație în anul 2023 
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Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 
 

Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

877. Anexa nr. 6 
JUDEȚUL / Unitatea administrativ-teritorială: 
CONSTANȚA / Medgidia 

Construire Drum Comunal – clasa tehnică IV– 
(DJ222 - DJ381) în municipiul Medgidia,județul 
Constanța 
  

1.500 mii lei 
  
Autori: Remus Negoi, Stelian Ion - Grupurile 
parlamentare USR 

Construire Drum Comunal – 
clasa tehnică IV– (DJ222 - DJ381) 
în municipiul Medgidia, județul 
Constanța 
  
   Creșterea continuă a traficului 
rutier în zona municipiului 
Medgidia impune luarea unor 
măsuri de modernizare a 
infrastructurii rutiere existente în 
vederea satisfacerii cererii de 
transport existente și de perspectivă, 
în condiții de securitate și confort cu 
viteze de circulație sporite față de 
cele existente. 
 Astfel, s-a identificat 
necesitatea realizării investiției de 
construire drum comunal – 
Medgidia Sud, Județul Constanța. 
Investiția presupune crearea unei 
alternative care să permită devierea 
traficului greu în afara orașului. 

399



 
 

Construirea unui Drum comunal 
care să lege DJ 222 de DJ 381 
devine astfel o prioritate și oferă 
oportunitatea eliminării traficului 
greu, în continuă creștere, ce 
afectează locuitorii Municipiului 
Medgidia în special din zona de sud-
vest a orașului. 
  
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
(anexa nr. 3/28) la capitolul 
‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, 
Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284, cu suma de 1.500 mii lei. 
 

878. Anexa nr. 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale pentru anul 2023 şi estimări 
pe anii 2024-2026. 
 
Județul DÂMBOVIȚA :  18 046 lei 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la 
Anexa 6 -  defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale pentru anul 2023 şi estimări 
pe anii 2024-2026 
cu suma de 625 000 lei  asfaltare drum comuna 
Dărmănești judetul Dâmbovița. 
 
Autorul amendamentului: 
Virgil GURAN – Senator PNL 
 

Asfaltarea drumului comunal nu s-a 
mai realizat de ani de zile și este într-
o mare degradare și aproape 
impracticabil. 
 
Sursa de finanțare:  
Anexa 3/65 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
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MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE. 
  

879. Anexa nr.6  

SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr.6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale pentru anul 2023 şi estimări 
pe anii 2024-2026 - județul VRANCEA – 
Comuna Dumitrești – cu suma de 625 mii lei 
pentru ”Modernizare DJ 204P” in comuna 
Dumitresti, județul Vrancea 
 
Autor: 
Raluca-Gabriela IOAN – senator PNL 
 

Comuna Dumitresti are in 
componenta si cinci sate (Blidari, 
Poenita, Lastuni, Tinoasa, Valea 
Mica), cu aproximativ 1500 de 
locuitori, care nu au beneficiat 
niciodata de un drum asfaltat. Lipsa 
unui drum civilizat impiedica un 
transport civilizat de persoane si 
dezvoltarea economica a zonei. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa nr.3/65 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 
/Capitolul 5001/grupa 50/articolul 
01 TITLUL V- Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului 

880. Anexa nr. 6 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2023 şi estimări pe anii 
2024-2026 

 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr. 6 - 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale pentru anul 2023 şi estimări 
pe anii 2024-2026 – județul Argeș cu suma de 
542,5 mii lei pentru finanțarea obiectivului de 
investiții „Modernizare drumuri comunale în 
satele comunei Bârla, județul Argeș”.  
 
 
 
 
 

Consiliul Local al Comunei Bârla a 
aprobat realizarea obiectivului de 
investiții „Modernizare drumuri 
comunale în satele comunei Bârla, 
județul Argeș”. 
Prin implementarea acestui proiect 
se dorește aducerea drumurilor 
comunale  din satele Afrimești, 
Urlueni, Ciocești, Mîndra, Bârla și 
Mozăceni Vale la parametrii care să 
asigure accesul rapid la rețeaua de 
drumuri din zonă, creșterea 
confortului rutier și vitezei de 
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Autori: 
Alina Ștefania Gorghiu – Senator PNL 
Dănuţ Bica - Senator PNL 
Daniel Constantin – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Senat și 
Camera Deputaților 

deplasare, accesul facil la sediile 
diverselor instituții și la proprietățile 
locuitorilor. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa nr. 3/65 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 
/Capitolul 5001/grupa 50/aricolul 01 
TITLUL V- Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului 

881. Anexa nr. 6 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2023 şi estimări pe anii 
2024-2026 

 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr. 6 - 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale pentru anul 2023 şi estimări 
pe anii 2024-2026 – județul Argeș cu suma de 
542,5 mii lei pentru finanțarea obiectivului de 
investiții „Execuție covor asfaltic și asigurarea 
scurgerii apelor pe DC15, comuna Bughea de 
Sus, județul Argeș”.  
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Alina Ștefania Gorghiu – Senator PNL 
Dănuţ Bica - Senator PNL 
Daniel Constantin – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Senat și 
Camera Deputaților 

Consiliul Local al Comunei Bughea 
de Sus a aprobat realizarea 
obiectivului de investiții „Execuție 
covor asfaltic și asigurarea scurgerii 
apelor pe DC15, comuna Bughea de 
Sus, județul Argeș”.  
Prin implementarea acestui proiect 
se dorește aducerea drumului 
comunal DC15 la parametrii care să 
asigure accesul rapid la rețeaua de 
drumuri din zonă, creșterea 
confortului rutier și vitezei de 
deplasare, accesul facil la sediile 
diverselor instituții și la proprietățile 
locuitorilor și realizarea lucrărilor 
pentru asigurarea scurgerii apelor 
pluviale în lungul drumului 
respectiv. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa nr.3/65 
MINISTERUL FINANTELOR 
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PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 
/Capitolul 5001/grupa 50/aricolul 01 
TITLUL V- Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului 

882. Anexa nr. 6 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2023 şi estimări pe anii 
2024-2026 

 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr. 6 - 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale pentru anul 2023 şi estimări 
pe anii 2024-2026 – județul Argeș, cu suma de 
500 mii lei pentru finanțarea obiectivului de 
investiții „Execuție lucrări de îmbrăcăminte 
asfaltică ușoară pe drumuri de interes local în 
comuna Mioarele, județul Argeș”.  
 
 
 
Autori: 
Alina Ștefania Gorghiu – Senator PNL 
Dănuţ Bica - Senator PNL 
Daniel Constantin – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Senat și 
Camera Deputaților 

Consiliul Local al Comunei 
Mioarele a aprobat realizarea 
obiectivului de investiții „Execuție 
lucrări de îmbrăcăminte asfaltică 
ușoară pe drumuri de interes local în 
comuna Mioarele, județul Argeș”. 
Prin implementarea acestui proiect 
se dorește aducerea drumurilor 
respective la parametrii care să 
asigure accesul rapid la rețeaua de 
drumuri din zonă, creșterea 
confortului rutier și vitezei de 
deplasare, accesul facil la sediile 
diverselor instituții și la proprietățile 
locuitorilor. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa nr.3/65 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 
/Capitolul 5001/grupa 50/aricolul 01 
TITLUL V- Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului 

883. ANEXA 6 - Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2023 
şi estimări pe anii 2024-2026 
 
Poziția 4 - Județul Bacău 

,,Modernizare sector drum DJ 119 B prin efectuarea 
de podețe, șanțuri și rigole betonate” comuna Luizi 
– Călugăra – 300 mii lei 
 
Autori: 
Daniel Fenechiu, senator PNL BACĂU 

Modernizare sector de drum DJ 119 
B prin efectuarea de podețe, șanțuri 
și rigole betonate 
Obiectivul ,,Modernizare sector 
drum DJ 119 B prin efectuarea de 
podețe, șanțuri și rigole betonate” 
este unul extrem de necesar în 
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Ciofu Catalina, deputat PNL BACĂU 
Haratau Elena, deputat PNL BACĂU 
Fechet Mircea, deputat PNL BACĂU 

condițiile în care podețele, șanțurile 
și rigolele drumului nu au mai fost 
reabilitare de mai bine de 49 de ani. 
Necesitatea, oportunitatea și urgența 
acestei investiții este dată și de 
importanța acestui drum având în 
vedere că este drumul principal al 
comunei Luizi - Călugăra și face 
legătura cu comuna Sarata. 
De asemenea, având în vedere forma 
de relief a comunei, și anume aceea 
de deal, acest drum preia cea mai 
mare parte a torenților căzuți de ploi. 
Astfel, în condițiile actuale a 
șanțurilor care nu au capacitatea de 
a prelua toată apa în mod frecvent 
sunt provocate numeroase pagube 
persoanelor care locuiesc în 
apropiere. 
Valoarea investiției poate depășii 
100.000 lei și comuna Luizi - 
Călugăra nu are suficiente resurse de 
finanțare având în vedere și celelalte 
necesitați ale comunității. 
 
Sursa de finanțare: 
Ministerul de Finanțe - Acțiuni 
Generale Anexa3/65 Titlul 7 - Alte 
transferuri 

884. ANEXA 6 - Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2023 
şi estimări pe anii 2024-2026 

"EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU 
GAZE IN COMUNA FILIPESTI- SATELE 
HIRLESTI,  ONISCANI, BOANTA ȘI 
CORNESTI, JUDEȚUL BACĂU " –  300 mii lei 
 

Se solicită sume pentru realizarea 
obiectivului " EXTINDERE 
REȚEA DE ALIMENTARE CU 
GAZE IN COMUNA FILIPESTI - 
SATELE HIRLESTI,  ONISCANI, 
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Poziția 4 - Județul Bacău 

Autori: 
Daniel Fenechiu, senator PNL BACĂU 
Ciofu Catalina, deputat PNL BACĂU 
Haratau Elena, deputat PNL BACĂU 
Fechet Mircea, deputat PNL BACĂU 

BOANTA ȘI CORNESTI, 
JUDEȚUL BACĂU ". 
Menționez că,  rețeaua de alimentare 
cu gaze naturale este realizată pe 
drumul principal și funcțională. 
Pentru 11,6 km de rețea ce 
reprezintă drumuri secundare ce 
asigura accesul la cca 420 
gospodarii,  alimentarea cu gaze se 
va realiza prin proiect propriu. Țin 
sa precizez că,  comuna Filipesti are 
în componenta 8 sate  un număr de 2 
370 de gospodarii.  Sistemul de 
alimentare cu gaze este funcțional și 
urmează sa facem  extinderea 
acestuia în funcție de resursele 
financiare. 
 
Sursa de finanțare: 
Ministerul de Finanțe - Acțiuni 
Generale Anexa3/65 Titlul 7 - Alte 
transferuri 

885. Anexa 6 SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2023 
şi estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la  Anexa 6 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026, pentru județul 
Iași, cu suma de 400 mii lei.  
 
 
Autor amendament: 
Liviu Brătescu - senator PNL  

Situația infrastructutii rutiere a 
județului Iași, care necesită fonduri 
și intervenții de urgență. 
 
Sursa de finanțare: diminuarea 
creditelor bugetare prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finantelor - Actiuni Generale/ 
TITLUL V FONDURI DE 
REZERVĂ 
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886. Anexa 6 - Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind 
drumurile județene și comunale. 
 
Poziția 34 - Județul Sibiu 

Suplimentarea cu suma de 625.mii lei - poziția 34 - 
Județul Sibiu 
 
Senator PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Raluca Turcan 

Suplimentarea sumei este necesară 
pentru realizarea  modernizării a 
peste 150 km. de drumuri județene 
din județul Sibiu 
 
Sursa de finanțare: 
Ministerul de Finanțe - Acțiuni 
Generale Anexa3/65 Titlul 7 - Alte 
transferuri 

887. ANEXA 6 - Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2023 
şi estimări pe anii 2024-2026 

Finanțarea cu 200 mii lei a obiectivului de 
investiții : “Investiții in drumurile comunale din 
comuna Cerasu, județul Prahova” 
 
Autori: 
Senator Alexandru Nazare - PNL 

Strada Patești și Strada Traian 
deservesc mai bine de 100 de 
familii. Asfaltarea este urgenta, 
deoarece la fiecare ploaie drumul 
devine impracticabil.Cetatenii 
ajungand cu greu la serviciu, iar in 
zilele cu vreme nefavorabila, 
copiilor le este foarte greu sa 
mearga la scoala. 
 
 
Sursa de finanțare: 
Sursa de finanțare: 
Ministerul de Finanțe - Acțiuni 
Generale Anexa3/65 Titlul 7 - Alte 
transferuri 

888. ANEXA 6 - Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2023 
şi estimări pe anii 2024-2026 

Finanțarea cu 200 mii lei a obiectivului de 
investiții: “Refacere 2 poduri (PV Nr. 
3818/30.06.2021 poziția 88)” – Pod peste pârâul  
Vărbilău în Comuna Dumbrăvești, Județul 
Prahova, sat Mălăieștii de Sus” 
 
Autori: 
senator Alexandru Nazare - PNL 
 

- Investitia este pornita cu banii 
alocati in 2021 din fondul de 
interventie al guvernului pentru 
calamitatile din acel an, iar in acest 
moment lucrarile sunt sistate din 
lipsa de fonduri. 
-Podurile leaga satele intre ele si 
sunt de importanta 
maxima.Refacerea lor inseamna o 
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fluidizare a traficului si diminuarea 
riscului de accidente. 
 
Sursa de finanțare: 
Ministerul de Finanțe - Acțiuni 
Generale Anexa3/65 Titlul 7 - Alte 
transferuri  
 

889. Anexa nr. 6 – SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru 
anul 2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
 
Nr. crt. 40 / Județul VÂLCEA / Propuneri 2023 
 

Suplimentarea bugetului pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2023 cu suma de 1500 mii lei. 
 
 
Autori:  
Deputat  Ștefan-Ovidiu Popa 
Deputat Daniela Otesanu 
Senator Constantin-Bogdan Matei 
 
Grup Parlamentar PSD 
 
 

Se solicită această majorare, întrucât 
cea propusă prin proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2023, este 
total insuficientă, ținând cont de 
faptul că, în mod constant, starea 
drumurilor din județul Vâlcea este 
precară , pentru care este necesară 
alocarea de fonduri care să asigure 
executarea de lucrări pentru 
refacerea, întreținerea și repararea 
infrastructurii în scopul asigurării, 
desfășurării traficului rutier în 
conditții de siguranță. 
În același timp, este necesară 
executarea lucrărilor de refacere a 
structurii greu afectate de 
calamitățile naturale, ca urmare a 
fenomenelor meteorologice și a 
ploilor torențiale ce au avut loc în 
anul curent și în anii anteriori. 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 
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890. Anexa 6 din Bugetul de Stat – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pentru anul 2023 

Modernizarea străzilor orașului Seini, județul 
Maramureș (valoare proiect 6 000 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 
 

Având în vedere faptul că orașul 
Seini reprezintă un punct important 
economic pentru județul 
Maramureș, este necesară 
modernizarea străzilor Gheorghe 
Doja, Cetății, Petofi Sandor, Seinel, 
Valea Satului și Valea Rodinii 
pentru a conferi atât cetățenilor 
orașului, cât și a celor care trec pe 
aici un plus de confort. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

891. Anexa 6 din Bugetul de Stat – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pentru anul 2023 

Modernizarea și reabilitarea drumurilor din comuna 
Bârsana, județul Maramureș (valoarea proiectui  
40 000 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 

Modernizarea și reabilitarea 
drumurilor din comuna Bârsana, 
locul care găzduiește și celebra 
Mănăstire Bârsana, loc de pelerinaj 
și atracție turistică în același timp, ar 
crește calitatea vieții atât pentru 
cetățenii din această comună, cât și 
a turiștilor care trec pe aici. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

892. Anexa 6 din Bugetul de Stat – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pentru anul 2023 

Asfaltarea străzilor din comuna Bocicoiu Mare, 
judetul Maramureș (valoare proiect  
35 000 mii lei) 
 
Deputat PSD, 

Proiectul a urmărit identificarea unei 
soluții tehnice optime pentru 
asigurarea condițiilor necesare 
desfășurării circulației rutiere în 
siguranță și confort. În acest sens s-

408



 
 

Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

a ales varianta reabilitării străzilor, 
avându-se în vederea realizării 
următoarelor lucrări: 
- suprafața carosabilă cu acoperire 
asfaltică, lungime 7.8 km; 
 
Obiective: 
1. Amplasamentul lucrărilor 
propuse se află în Romania, 
regiunea Nord-Nord-Vest, comuna 
Bociociu Mare, județul Maramures. 
2. Străzile de interes local sunt 
situate în Comuna Bocicoiu Mare, 
Jud. Maramureș. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

893. Anexa 6 din Bugetul de Stat – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pentru anul 2023 

Asfaltarea și reabilitarea străzilor din comuna Boiu 
Mare, judetul Maramureș (valoare proiect 11 000 
mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 

În comuna Boiu Mare, județul 
Maramureș,  se dorește asigurarea 
condițiilor necesare desfășurării 
circulației rutiere în siguranță și 
confort. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

894. Anexa 6 din Bugetul de Stat – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pentru anul 2023 

Finanțarea Podului Drumul din Șesuri, localitatea 
Ungureni, comuna Cupșeni, județul Maramureș 
(valoare 600 mii lei) 
 

Având în vederea necesitatea 
traversării unei zone care necesită 
un pod, cetățenii comunei Cupșeni 
au nevoie de finanțarea Podului 
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Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Drumul din Șesuri pentru un acces 
mai facil la proprietăți și zone 
agricole. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

895. Anexa 6 din Bugetul de Stat – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pentru anul 2023 

Finanțarea Podului de pe strada Ruani, loc. Libotin, 
comuna Cupșeni, județul Maramureș (valaore 600 
mii lei). 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Având în vederea necesitatea 
traversării unei zone care necesită 
un pod, cetățenii comunei Cupșeni 
au nevoie de finanțarea Podului de 
pe strada Ruani, localitatea Libotin, 
pentru un acces mai facil la 
proprietăți și zone agricole. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

896. Anexa 6 din Bugetul de Stat – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pentru anul 2023 

Asfaltarea străzii principale din Costeni, comuna 
Cupșeni, județul Maramureș (valoare  
1 100 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Cetățenii din localitatea Costeni, 
comuna Cupșeni, își doresc drumuri 
asfaltate pentru a nu-și mai avaria 
automobilele din cauza 
impractibilității lor. Mai mult, 
printr-o astfel de lucrare ar crește 
calitatea vieții pentru cetățenii din 
această comună. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
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generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

897. Anexa 6 din Bugetul de Stat – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pentru anul 2023 

Asfaltarea străzii Ruani, loc. Libotin, comuna 
Cupșeni, județul Maramureș (valoare  
1 300 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Cetățenii din localitatea Libotin, 
comuna Cupșeni, își doresc drumuri 
asfaltate pentru a nu-și mai avaria 
automobilele din cauza 
impractibilității lor. Mai mult, 
printr-o astfel de lucrare ar crește 
calitatea vieții pentru cetățenii din 
această comună. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

898. Anexa 6 din Bugetul de Stat – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pentru anul 2023 

Reabilitarea străzilor din comuna Gârdani, județul 
Maramureș (valoarea proiectului 8 000 mii lei) 
 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Mai multe drumuri comunale din 
comuna Gârdani necesită reabilitare. 
Mai ales după perioada de iarnă în 
care a nins puternic, acestea au fost 
afectate, astfel că o intervenție de 
amploare și rapidă este urgentă a 
avea loc. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

899. Anexa 6 din Bugetul de Stat – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pentru anul 2023 

Reabilitare drumuri în comuna Moisei, județul 
Maramureș (valoarea proiectului  
24 384,892 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 

Toți cetățenii României au dreptul 
să beneficieze de o calitate a vieții 
egale atât la oraș, cât și la comună 
sau sat. Ca urmare, sunt necesare 
intervenții la infrastructura rutieră 
din comuna Moisei. Investiția din 
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Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

bugetul național reprezintă un pas 
important pentru creșterea calității 
vieții cetățenilor din acest loc. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

900. Anexa 6 din Bugetul de Stat – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pentru anul 2023 

Modernizare drumuri în Comuna Oarța de Jos, 
județul Maramureș (valoarea proiectului  
15 000 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 

Toți cetățenii României au dreptul 
să beneficieze de o calitate a vieții 
egale atât la oraș, cât și la comună 
sau sat.  Ca urmare, sunt necesare 
intervenții la infrastructura rutieră 
din comuna Moisei. Investiția din 
bugetul național reprezintă un pas 
important pentru creșterea calității 
vieții cetățenilor din acest loc. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

901. Anexa 6 din Bugetul de Stat – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pentru anul 2023 

Modernizarea drumurilor comunale din comuna 
Satulung, județul Maramureș (valoare  
16 000 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 

Comuna Satulung din județul 
Maramureș necesită bani de la 
bugetul național pentru 
modernizarea unor drumuri 
comunale din localitate. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 
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902. Anexa 6 din Bugetul de Stat – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pentru anul 2023 

Modernizarea străzilor de interes local din 
Pribilești, Mogoșești și Hideaga, din comuna 
Satulung, județul Maramureș (14 000 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 

Comuna Satulung din județul 
Maramureș necesită bani de la 
bugetul național pentru 
modernizarea străzilor de interes 
local din Pribilești, Mogoșești și  
Hideaga. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

903. Anexa 6 din Bugetul de Stat – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pentru anul 2023 

Modernizare infrastructură rutieră  (străzi 
comunale) în comuna Rona de Jos, județul 
Maramureș (valoare  
10 000 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Comuna Rona de Jos are nevoie 
urgentă de lucrări de modernizare 
pentru infrastructura rutieră. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

904. Anexa 6 din Bugetul de Stat – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pentru anul 2023 

Asfaltarea unui număr mai mare de străzi din 
comuna Suciu de Sus, județul Maramureș 
(valoarea proiectului 3 200 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 

Comuna Suciu de Sus din județul 
Maramureș necesită bani de la 
bugetul național pentru asfaltarea 
unui număr mai mare de străzi (1,7 
km). 
 
Sursa de finanțare: 
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Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

905. Anexa 6 din Bugetul de Stat – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pentru anul 2023 

Asfaltarea mai multor străzi din comuna Șieu, 
județul Maramureș (buget  
8 000 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Comuna Șieu din județul 
Maramureș necesită bani de la 
bugetul național pentru asfaltarea 
mai multor străzi din localitate. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

906. Anexa 6 din Bugetul de Stat – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pentru anul 2023 

Construirea de poduri și podețe în comuna Șieu, 
județul Maramureș (valoare  
1 650 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Comuna Șieu din județul 
Maramureș necesită bani de la 
bugetul național pentru Construirea 
de poduri și podețe în localitate. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

907. Anexa 6 din Bugetul de Stat – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pentru anul 2023 

Cofinanțarea proiectului privind modernizarea și 
reabilitarea 6 km de străzi din comuna Vadu Izei, 
județul Maramureș (450 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 

Comuna Vadu Izei din județul 
Maramureș necesită bani de la 
bugetul național pentru cofinanțarea 
proiectului privind modernizarea și 
reabilitarea 6 km de străzi din 
localitate. 
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Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

908. Anexa 6 din Bugetul de Stat – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pentru anul 2023 

Modernizarea drumurilor comunale (11 străzi) în 
comuna Vadu Izei, județul Maramureș (valoare 10 
000 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Comuna Vadu Izei din județul 
Maramureș necesită bani de la 
bugetul național pentru cofinanțarea 
proiectului privind modernizarea 
drumurilor comunale (11 străzi) din 
localitate. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

909. Anexa 6 din Bugetul de Stat – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pentru anul 2023 

Modernizarea drumului comunal DC42, în comuna 
Vima Mică, județul Maramureș (valoare 8 000 mii 
lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 
Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Comuna Vima Mică din județul 
Maramureș necesită bani de la 
bugetul național pentru 
modernizarea drumului comunal 
DC42 care trece prin localitate. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

910. Anexa 6 din Bugetul de Stat – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pentru anul 2023 

Reabilitare drumurilor din comuna Valea 
Chioarului, județul Maramureș (valoarea 
proiectului 25 000 mii lei) 
 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA; 

Comuna Valea Chioarului din 
județul Maramureș necesită bani de 
la bugetul național pentru  
reabilitare drumurilor în comuna 
Valea Chioarului. 
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Deputat PSD, 
Gheorghe ȘIMON; 
Senator PSD, 
Sorin VLAȘIN; 
Grup parlamentar PSD 
 

Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

911. Anexa 6 
Nr. crt. 12 - Călărași 

Modernizare drumuri de interes local în comuna 
Dor Mărunt, jud. Călărași 
Lungime estimată: 6,6 km 
Cost estimat: 350 mii lei 
 
Autori: 
Constantin Bîrcă deputat PSD 
Grup parlamentar PSD 
 

Finanțarea obiectivului este 
necesară pentru reabilitarea 
infrastructurii locale cu scopul 
îmbunătățirii calității vieții în 
comunitate.  
 
Surse de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

912.  Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 9 – BRĂILA 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 6/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 – județul 
BRĂILA – cu suma de 200 mii lei pentru pentru 
realizarea obiectivului “Reglementare și 
semnalizare rutieră permanentă” în comuna 
Surdila – Greci. 
 
Autorii amendamentului: 
Alexandru Popa – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Suma este necesară pentru 
cofinanțarea proiectului, iar 
proiectul este necesar pentru 
siguranța participanșilor la trafic și 
la locuitorilor comunei. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
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Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

913.  Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 7 – BOTOȘANI 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 6/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 – județul 
BOTOȘANI – cu suma de 50 mii lei pentru 
cheltuieli privind drumurile de interes local din 
comuna Albești. 
 
Autorii amendamentului: 
Vasile Cristian ACHIȚEI -  Senator PNL 
Costel ȘOPTICĂ – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Realizarea lucrărilor de reparații și 
întreținere a drumurilor comunale, 
în condițiile în care costurile nu pot 
fi acoperite de la bugetul local. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

914.  Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 7 – BOTOȘANI 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 6/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 – județul 
BOTOȘANI – cu suma de 50 mii lei pentru 
cheltuieli privind drumurile de interes local din 
comuna Blândești. 
 
Autorii amendamentului: 
Vasile Cristian ACHIȚEI -  Senator PNL 
Costel ȘOPTICĂ – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Realizarea lucrărilor de reparații și 
întreținere a drumurilor comunale, 
în condițiile în care costurile nu pot 
fi acoperite de la bugetul local. 
 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
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MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

915. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 7 – BOTOȘANI 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 6/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 – județul 
BOTOȘANI – cu suma de 50 mii lei pentru 
cheltuieli privind drumurile de interes local din 
comuna Călărași. 
 
Autorii amendamentului: 
Vasile Cristian ACHIȚEI -  Senator PNL 
Costel ȘOPTICĂ – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Realizarea lucrărilor de reparații și 
întreținere a drumurilor comunale, 
în condițiile în care costurile nu pot 
fi acoperite de la bugetul local. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

916.  Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 7 – BOTOȘANI 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 6/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 – județul 
BOTOȘANI – cu suma de 50 mii lei pentru 
cheltuieli privind drumurile de interes local din 
comuna Cândești. 
 
Autorii amendamentului: 
Vasile Cristian ACHIȚEI -  Senator PNL 
Costel ȘOPTICĂ – Deputat PNL 

Realizarea lucrărilor de reparații și 
întreținere a drumurilor comunale, 
în condițiile în care costurile nu pot 
fi acoperite de la bugetul local. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
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Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

917.  Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 7 – BOTOȘANI 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 6/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 – județul 
BOTOȘANI – cu suma de 50 mii lei pentru 
cheltuieli privind drumurile de interes local din 
comuna Copălău. 
 
Autorii amendamentului: 
Vasile Cristian ACHIȚEI -  Senator PNL 
Costel ȘOPTICĂ – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Realizarea lucrărilor de reparații și 
întreținere a drumurilor comunale, 
în condițiile în care costurile nu pot 
fi acoperite de la bugetul local. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

918.  Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 7 – BOTOȘANI 
 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 6/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 – județul 
BOTOȘANI – cu suma de 50 mii lei pentru 
cheltuieli privind drumurile de interes local din 
comuna Corlăteni. 
 
Autorii amendamentului: 
Vasile Cristian ACHIȚEI -  Senator PNL 

Realizarea lucrărilor de reparații și 
întreținere a drumurilor comunale, 
în condițiile în care costurile nu pot 
fi acoperite de la bugetul local. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
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Costel ȘOPTICĂ – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

919.  Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 7 – BOTOȘANI 
 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 6/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 – județul 
BOTOȘANI – cu suma de 50 mii lei pentru 
cheltuieli privind drumurile de interes local din 
comuna Coțușca. 
 
Autorii amendamentului: 
Vasile Cristian ACHIȚEI -  Senator PNL 
Costel ȘOPTICĂ – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Realizarea lucrărilor de reparații și 
întreținere a drumurilor comunale, 
în condițiile în care costurile nu pot 
fi acoperite de la bugetul local. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

920. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 7 – BOTOȘANI 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 6/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 – județul 
BOTOȘANI – cu suma de 50 mii lei pentru 
cheltuieli privind drumurile de interes local din 
comuna Cristești. 

Realizarea lucrărilor de reparații și 
întreținere a drumurilor comunale, 
în condițiile în care costurile nu pot 
fi acoperite de la bugetul local. 
 
Sursa de finanțare: 
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Autorii amendamentului: 
Vasile Cristian ACHIȚEI -  Senator PNL 
Costel ȘOPTICĂ – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

921.  Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 7 – BOTOȘANI 
 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 6/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 – județul 
BOTOȘANI – cu suma de 50 mii lei pentru 
cheltuieli privind drumurile de interes local din 
comuna Cristinești. 
 
Autorii amendamentului: 
Vasile Cristian ACHIȚEI -  Senator PNL 
Costel ȘOPTICĂ – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Realizarea lucrărilor de reparații și 
întreținere a drumurilor comunale, 
în condițiile în care costurile nu pot 
fi acoperite de la bugetul local. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

922.  Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 6/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 – județul 

Realizarea lucrărilor de reparații și 
întreținere a drumurilor comunale, 
în condițiile în care costurile nu pot 
fi acoperite de la bugetul local. 
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Poziția 7 – BOTOȘANI 
 

BOTOȘANI – cu suma de 50 mii lei pentru 
cheltuieli privind drumurile de interes local din 
comuna Durnești. 
 
Autorii amendamentului: 
Vasile Cristian ACHIȚEI -  Senator PNL 
Costel ȘOPTICĂ – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

923.  Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 7 – BOTOȘANI 
 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 6/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 – județul 
BOTOȘANI – cu suma de 50 mii lei pentru 
cheltuieli privind drumurile de interes local din 
comuna Frumușica. 
 
Autorii amendamentului: 
Vasile Cristian ACHIȚEI -  Senator PNL 
Costel ȘOPTICĂ – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Realizarea lucrărilor de reparații și 
întreținere a drumurilor comunale, 
în condițiile în care costurile nu pot 
fi acoperite de la bugetul local. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

924.  Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 6/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 

Realizarea lucrărilor de reparații și 
întreținere a drumurilor comunale, 
în condițiile în care costurile nu pot 
fi acoperite de la bugetul local. 
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drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 7 – BOTOȘANI 

2023 şi estimări pe anii 2024-2026 – județul 
BOTOȘANI – cu suma de 50 mii lei pentru 
cheltuieli 
 privind drumurile de interes local din comuna 
Hănești. 
 
Autorii amendamentului: 
Vasile Cristian ACHIȚEI -  Senator PNL 
Costel ȘOPTICĂ – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

925.  Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 7 – BOTOȘANI 
 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 6/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 – județul 
BOTOȘANI – cu suma de 50 mii lei pentru 
cheltuieli privind drumurile de interes local din 
comuna Ibănești. 
 
Autorii amendamentului: 
Vasile Cristian ACHIȚEI -  Senator PNL 
Costel ȘOPTICĂ – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Realizarea lucrărilor de reparații și 
întreținere a drumurilor comunale, 
în condițiile în care costurile nu pot 
fi acoperite de la bugetul local. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

926.  Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 6/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

Realizarea lucrărilor de reparații și 
întreținere a drumurilor comunale, 

423



 
 

drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 7 – BOTOȘANI 
 

privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 – județul 
BOTOȘANI – cu suma de 50 mii lei pentru 
cheltuieli privind drumurile de interes local din 
comuna Leorda. 
 
Autorii amendamentului: 
Vasile Cristian ACHIȚEI -  Senator PNL 
Costel ȘOPTICĂ – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

în condițiile în care costurile nu pot 
fi acoperite de la bugetul local. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

927.  Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 7 – BOTOȘANI 
 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 6/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 – județul 
BOTOȘANI – cu suma de 50 mii lei pentru 
cheltuieli privind drumurile de interes local din 
comuna Mihai-Eminescu. 
 
Autorii amendamentului: 
Vasile Cristian ACHIȚEI -  Senator PNL 
Costel ȘOPTICĂ – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Realizarea lucrărilor de reparații și 
întreținere a drumurilor comunale, 
în condițiile în care costurile nu pot 
fi acoperite de la bugetul local. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 
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928.  Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 7 – BOTOȘANI 
 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 6/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 – județul 
BOTOȘANI – cu suma de 50 mii lei pentru 
cheltuieli privind drumurile de interes local din 
comuna Nicșeni. 
 
Autorii amendamentului: 
Vasile Cristian ACHIȚEI -  Senator PNL 
Costel ȘOPTICĂ – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Realizarea lucrărilor de reparații și 
întreținere a drumurilor comunale, 
în condițiile în care costurile nu pot 
fi acoperite de la bugetul local. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

929.  Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 7 – BOTOȘANI 
 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 6/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 – județul 
BOTOȘANI – cu suma de 50 mii lei pentru 
cheltuieli privind drumurile de interes local din 
comuna Păltiniș. 
 
Autorii amendamentului: 
Vasile Cristian ACHIȚEI -  Senator PNL 
Costel ȘOPTICĂ – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Realizarea lucrărilor de reparații și 
întreținere a drumurilor comunale, 
în condițiile în care costurile nu pot 
fi acoperite de la bugetul local. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
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Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

930.  Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 7 – BOTOȘANI 
 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 6/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 – județul 
BOTOȘANI – cu suma de 50 mii lei pentru 
cheltuieli privind drumurile de interes local din 
comuna Pomârla. 
 
Autorii amendamentului: 
Vasile Cristian ACHIȚEI -  Senator PNL 
Costel ȘOPTICĂ – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Realizarea lucrărilor de reparații și 
întreținere a drumurilor comunale, 
în condițiile în care costurile nu pot 
fi acoperite de la bugetul local. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

931.  Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 7 – BOTOȘANI 
 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 6/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 – județul 
BOTOȘANI – cu suma de 50 mii lei pentru 
cheltuieli privind drumurile de interes local din 
comuna Răchiți. 
 
Autorii amendamentului: 
Vasile Cristian ACHIȚEI -  Senator PNL 
Costel ȘOPTICĂ – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Realizarea lucrărilor de reparații și 
întreținere a drumurilor comunale, 
în condițiile în care costurile nu pot 
fi acoperite de la bugetul local. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
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MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

932. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 7 – BOTOȘANI  
 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 6/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 – județul 
BOTOȘANI – cu suma de 50 mii lei pentru 
cheltuieli privind drumurile de interes local din 
comuna Rădăuți-Prut. 
 
Autorii amendamentului: 
Vasile Cristian ACHIȚEI -  Senator PNL 
Costel ȘOPTICĂ – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Realizarea lucrărilor de reparații și 
întreținere a drumurilor comunale, 
în condițiile în care costurile nu pot 
fi acoperite de la bugetul local. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

933.  Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 7 – BOTOȘANI 
 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 6/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 – județul 
BOTOȘANI – cu suma de 50 mii lei pentru 
cheltuieli privind drumurile de interes local din 
comuna Ripiceni. 
Autorii amendamentului: 
Vasile Cristian ACHIȚEI -  Senator PNL 
Costel ȘOPTICĂ – Deputat PNL 

Realizarea lucrărilor de reparații și 
întreținere a drumurilor comunale, 
în condițiile în care costurile nu pot 
fi acoperite de la bugetul local. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
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Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

934.  Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 7 – BOTOȘANI 
 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 6/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 – județul 
BOTOȘANI – cu suma de 50 mii lei pentru 
cheltuieli privind drumurile de interes local din 
comuna Stăuceni. 
 
Autorii amendamentului: 
Vasile Cristian ACHIȚEI -  Senator PNL 
Costel ȘOPTICĂ – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Realizarea lucrărilor de reparații și 
întreținere a drumurilor comunale, 
în condițiile în care costurile nu pot 
fi acoperite de la bugetul local. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

935.  Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 7 – BOTOȘANI 
 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 6/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 – județul 
BOTOȘANI – cu suma de 50 mii lei pentru 
cheltuieli privind drumurile de interes local din 
comuna Tudora. 
 
Autorii amendamentului: 
Vasile Cristian ACHIȚEI -  Senator PNL 

Realizarea lucrărilor de reparații și 
întreținere a drumurilor comunale, 
în condițiile în care costurile nu pot 
fi acoperite de la bugetul local. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
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Costel ȘOPTICĂ – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

936. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 7 – BOTOȘANI 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 6/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 – județul 
BOTOȘANI – cu suma de 50 mii lei pentru 
cheltuieli privind drumurile de interes local din 
comuna Ungureni. 
 
Autorii amendamentului: 
Vasile Cristian ACHIȚEI -  Senator PNL 
Costel ȘOPTICĂ – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Realizarea lucrărilor de reparații și 
întreținere a drumurilor comunale, 
în condițiile în care costurile nu pot 
fi acoperite de la bugetul local. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

937.  Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 7 – BOTOȘANI 
 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 6/ SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2023 şi estimări pe anii 2024-2026 – județul 
BOTOȘANI – cu suma de 50 mii lei pentru 
cheltuieli privind drumurile de interes local din 
comuna Vorniceni. 

Realizarea lucrărilor de reparații și 
întreținere a drumurilor comunale, 
în condițiile în care costurile nu pot 
fi acoperite de la bugetul local. 
 
Sursa de finanțare: 

429



 
 

 
 
 

 
Autorii amendamentului: 
Vasile Cristian ACHIȚEI -  Senator PNL 
Costel ȘOPTICĂ – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 
01 Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - 
Titlul VII Alte transferuri 

938. Anexa nr. 6 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru 
anul 2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
 
 
 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 6 - SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2023 şi 
estimări pe anii 2024-2026 – județul Bihor – 
Consiliul județean Bihor - cu suma de 3.125 mii lei 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și 
modernizare DJ 795 Salonta-Tinca”, județul 
Bihor. 

 
Autori:  

Aurel Căuș, dep. PNL 
Ioan Cupșa, dep. PNL 
Adrian Hatos, sen. PNL 
Janos Kiss, dep. PNL 
Patricia Simina Arina Moş, sen. PNL 
 

Reabilitarea și modernizarea DJ 795 
Salonta-Tinca”, județul Bihor,  
presupune refacerea drumului din 
temelii, amenajarea de trotuare în 
interiorul tuturor localităților, 
precum și realizarea de poduri, 
podețe și ziduri de sprijin. 
 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50 – art.01 
– fond de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul 
VII Alte transferuri. 
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Anexa nr. 7 
 

Nr. 
crt. 

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

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ Sursa de 
finanţare 

939. Anexa nr. 7 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 
 
Nr. Crt.11 /Județul Caraș-Severin 
Propuneri 2023 
 

. 
 

Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2023 cu suma de 14.625,64 mii lei, 
pentru achitarea arieratelor Spitalului Județean de 
Urgență Reșița. 
Autor:  
Hurduzeu Florin-Silviu 
Grup Parlamentar PSD 
 

Spitalul Județean Reșița se confruntă cu o 
situație dezastruoasă, din cauza 
dimensiunii arieratelor, a căror valoare se 
ridică peste 14.000 mii lei. Din această 
cauză, există sincope majore în activitatea 
spitalului, iar buna funcționare a acestuia 
depinde de sumelor alocate.  
Sursa de finanțare: 
Ministerul Finanțelor – Acțiuni generale, 
Capitolul 51.01, Titlul 55 
 

940. Anexa.nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026    

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL TIMIȘ cu suma de 
3.000 mii lei pentru cofinantarea proiectelor de 
investitii derulate la nivelul UAT Darova, 
județul Timiș.  

 
Autorii amendamentului: 
Marilen-Gabriel PIRTEA– deputat PNL 
Ben-Oni ARDELEAN – deputat PNL 
Cosmin ȘANDRU – deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 
   

Suplimentarea sumei este necesară pentru 
finalizarea obiectivelor de investitii la 
nivelului acestui UAT, in condțiile în care 
veniturile proprii sunt reduse, si abia 
acopera cheltuielile curente pentru 
functionarea normala a primariei.  
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul 
VII Alte transferuri 
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941. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – Județul TIMIȘ - cu suma de 3.000 
mii lei pentru achiziționarea și montarea unei 
centrale termice care să deservească Spitalul 
Județean Timiș 
 
Autorii amendamentului: 
Cosmin Șandru – deputat PNL 
Ben-Oni Ardelean – deputat PNL 
Marilen Pirtea –deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Din cauza problemelor de la societatea de 
termoficare din iarna trecută, numeroși 
pacienți critici au rămas în frig în saloane, 
neexistând o sursă alternativă de incalzire 
in Spitalul Judetean Timis. De asemenea, 
încălzirea cu centrală proprie a spitalului 
este mai ieftină decât cea în sistem 
centralizat  
Beneficiarul investiției – Consiliul 
Județean Timiș 
Sursa de finanțare: MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 
 

942. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – Județul TIMIȘ - cu suma de 500 mii 
lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate 
și a proiectului tehnic pentru construirea 
Centrului de Recuperare Lovrin, judetul 
Timiș. 

Prin realizarea secției de recuperare 
medicală complexă în Lovrin se vor putea 
prelua pacienții Spitalului Orășenesc 
Sânnicolau Mare și ai Spitalului „Dr. Karl 
Diel” Jimbolia, fiind amplasată la 
jumătatea distanței dintre centrele 
spitalicești – cele mai mari din zona de 
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Autorii amendamentului: 
Cosmin Șandru – deputat PNL 
Ben-Oni Ardelean – deputat PNL 
Marilen Pirtea –deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

vest a județului. De asemenea, secția de 
recuperare din comuna Lovrin va 
valorifica resursele geotermale ale zonei, 
un element definitoriu în scopul secției de 
recuperare. 
Beneficiarul investiției – Consiliul 
Județean Timiș 
 
Sursa de finanțare: MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

943. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – Județul TIMIȘ - cu suma de 658 mii 
lei pentru executarea lucrărilor de extindere și 
modernizare a Unității de Primi Urgențe a 
Spitalului Județean Timiș 
 
Autorii amendamentului: 
Cosmin Șandru – deputat PNL 

Suplimentarea este necesară pentru 
acoperirea cheltuielilor cu cofinanțarea 
aferente proiectului de extindere și 
modernizare a UPU a Spitalului 
Județean Timiș.  
 
Beneficiarul investiției: Consiliul 
Județean Timiș  
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Ben-Oni Ardelean – deputat PNL 
Marilen Pirtea –deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

 
Sursa de finanțare: MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul 
VII Alte transferuri 
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944. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL NEAMȚ - cu suma de 
625 mii lei pentru realizarea obiectivului de 
investiții ”Reabilitare termică ambulatoriu de 
specialitate - Policlinica Roman, județul Neamț” 
 
Autorul amendamentului: 
Laurențiu-Dan LEOREANU -  deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

În actualul context energetic, este 
deosebit de importantă realizarea 
reabilitării termice a ambulatoriului de 
specialitate pentru Policlinica Roman, 
județul Neamț.  Beneficiarul investiției – 
Primăria municipiului Roman, județul 
Neamț 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul 
VII Alte transferuri 

945. Anexa 7 
 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 

 
Se solicită suplimentarea alocărilor pentru Județul 
Suceava cu suma de 2.500 mii lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale UAT – județul 
Suceava pentru finanțarea investiției: Proiectarea 
și execuția lucrărilor aferente obiectivului 
,,Modernizare,transformare și extindere secție 
de oncologie Spitalul Judetean de Urgență 
Sfântul Ioan cel Nou, Suceava. 

Obiectivul de investitie ,,Modernizare, 
transformare si extindere sectie de 
oncologie Spitalul Judetean de urgenta 
Sfantul Ioan cel Nou” Suceava, pentru 
care a fost incheiat deja contract de 
executielucrari - urmand ca acestea sa 
inceapa in luna ianuarie 2023,este unul 
extrem de necesar in conditiile in care in 
judetul Suceava se inregistreaza un numar 
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Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU - senator PNL 
SUCEAVA 
Ioan BALAN - deputat PNL SUCEAVA 
Angelica FĂDOR - deputat PNL SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU -  deputat PNL 
SUCEAVA 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 
 

extrem de mare de pacienti oncologici, in 
crestere considerabila fata de anii 
precedenti , iar conditiile de cazare si 
tratament in imobilul existent sunt cu mult 
sub cerintele impuse de multitudinea si 
gravitate cazurilor. In anii anteriori , 
Consiliul Judetean Suceava a finantat din 
resurse proprii un centru modern de 
medicina nucleara, iar printr-un 
parteneriat public -privat a fost realizat un 
centru de radioterapie, acestea facand ca 
spitalul judetean sa atraga in vederea 
depistarii, tratarii si monitorizarii bolilor 
oncologice pacienti si din judetele si chiar 
si tarile vecine.  
Astfel, majorarea sumelor de echilibrare 
pentru UAT judetul Suceava cu suma 
propusa in amendament este imperios 
necesara in contextul bugetar si fiscal 
actual, marcat de insuficienta resurselor 
,dar si de cresterea mare a costurilor 
cheltuielilor publice, venind ca un sprijin 
important in asigurarea conditiilor pentru 
realizarea acestui obiectiv , in totala 
armonie cu prevederile Planului National 
de Combatere a Cancerului. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
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MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul 
VII Alte transferuri 

946. Anexa 7 
 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL HUNEDOARA – 
ORAȘ HAȚEG - cu suma de 625 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare 
Parc central Piața Unirii”, oraș Hațeg, Județul 
Hunedoara. 
 
Autorul amendamentului: 
Vetuța STĂNESCU -  deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 
 

Reabilitarea parcului central din orașul 
Hațeg reprezintă un obiectiv local 
deosebit de important, care, în condițiile 
restricțiilor bugetului locla, necesită 
alocarea unor credite bugetare 
suplimentare din sume defalcate din TVA.  

 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

947. Anexa 7 
 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL HUNEDOARA – 
Comuna Șoimuș - cu suma de 7.529 mii lei 
pentru acoperirea corecției financiare aferente 

În ciuda faptului că proiectul "Înființare 
rețea de alimentare cu apă în comuna 
Șoimuș, Județul Hunedoara" a fost 
realizat, recepționat și pus în exploatare, 
au fost dispuse corecții financiare în 
valoare de 7,529 mii lei. Cu toate ca 
proiectul a fost realizat în integralitate, 
pus în funcțiune și predat în exploatare, a 
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proiectului "Înființare rețea de alimentare cu apă 
în comuna Șoimuș, Județul Hunedoara" 
 
Autorul amendamentului: 
Vetuța STĂNESCU -  deputat PNL 
  
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

fost menținută măsura aplicării corecției 
financiare. Ca urmare a acestei situații, 
primăria Șoimuș riscă să intre în 
insolvență. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

948. Anexa 7 
 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL MUREȘ – cu suma de 
1250 mii lei pentru realizarea obiectivului de 
investiții: „Construire dispensar medical în 
localitatea Ideciu de Jos, comuna Ideciu de 
Jos, județul Mureș” 
 
Autorii amendamentului: 
Ervin Molnar – deputat PNL 
Ioan Cristian Chirteș – senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Asigurarea infrastructurii sanitare în 
commune reprezintă premisa repopulării 
zonelor rurale ale României. 
În momentul de față locuitorii comunei 
Ideciu de Jos din județul Mureș sunt 
nevoiți să se deplaseze zeci de km pentru 
a avea acces la servicii sanitare curativ-
profilactice. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
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MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

949. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la 
Anexa 7- SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026-  județul 
Olt cu suma de 125 mii lei pentru cheltuieli 
curente și de capital pentru Comuna  Urzica, 
județul Olt  
 
Autorul amendamentului:  
Gigel Știrbu – deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 
 

În prezent, Comuna Urzica din județul 
Olt, se confruntă cu reale dificultăți 
financiare în ceea ce privește asigurarea 
cheltuielilor curente și de capital. 
 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

950. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la 
Anexa 7- SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026-  județul 
Olt cu suma de de 500 mii lei pentru obiectivul 
de investiții  asfaltare drumuri comunale în 
Comuna Studina  județul Olt. 

 
Autorul amendamentului:  
Gigel Știrbu – deputat PNL  
 

Drumurile comunale din comuna Studina, 
județul Olt au nevoie urgentă de 
modernizare pentru a se crea condiții 
optime circulației rutiere, pentru evitarea 
producerii de accidente cauzate stării 
deplorabile a părții carosabile, dar și a 
celorlalte elemente de siguranță rutieră . 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
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Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul 
VII Alte transferuri 

951. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL ILFOV - cu suma de 200 
mii lei pentru cofinanțarea proiectului pilot 
desfășurat în 28 de școli din Ilfov prin 
pregătirea unei discipline opţionale de tip 
integrat, ”ORA DE ȘTIUT”, ca parte a 
curriculumului la decizia școlii. 
 
 
 
Autorul amendamentului: 
George-Cristian TUŢĂ -  deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Programa proiectului pilot este realizată în 
conformitate cu prevederile Metodologiei 
privind dezvoltarea curriculumului la 
decizia școlii, aprobată prin OME 
nr.3238/2021. Beneficiar – Consiliul 
Județean Ilfov. 
 

 
Sursa de finanțare:  MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

952. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL ALBA – Comuna 

Bugetul local al Comunei IGHIU, județul 
Alba, nu permite finalizarea unor lucrări 
de investiții de interes local, motiv pentru 
care se solicită alocări suplimentare din 
sumele defalcate din TVA. 
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Ighiu - cu suma de 625 mii lei pentru finalizarea 
unor lucrări de investiții la obiective de 
infrastructură social – educațională și rutieră. 
 
Autorii amendamentului: 
Florin-Claudiu ROMAN -  deputat PNL 
Ion-Alin-Dan IGNAT -  deputat PNL 
Sorin BUMB – senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

 
 
Sursa de finanțare:  MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

953. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL ALBA – Municipiul 
Aiud - cu suma de 625 mii lei pentru finalizarea 
unor lucrări de investiții de interes local. 
 
Autorii amendamentului: 
Florin-Claudiu ROMAN -  deputat PNL 
Ion-Alin-Dan IGNAT -  deputat PNL 
Sorin BUMB – senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Sumele suplimentare propuse pentru 
Municipiul Aiud, județul Alba, contribuie 
la finalizarea unor investiții de interes 
local, în complementaritate cu sumele 
alocate de la bugetul local sau din alte 
surse: reabilitarea și modernizarea 
sistemului public de iluminat, extindere 
Grădiniță PP nr.2, modernizarea sistem 
rutier, rebilitare pod Valea Aiudului, 
Proiectul - Respect pentru bunicii 
comunității aiudene și altele. 
 
 
Sursa de finanțare: MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
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MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

954. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL ALBA – Orașul Abrud 
- cu suma de 625 mii lei pentru finalizarea unor 
lucrări de investiții de interes local. 
 
Autorii amendamentului: 
Florin-Claudiu ROMAN -  deputat PNL 
Ion-Alin-Dan IGNAT -  deputat PNL 
Sorin BUMB – senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Sumele suplimentare propuse pentru 
Orașul Abrud contribuie la finalizarea 
unor investiții de interes local, în 
complementaritate cu sumele alocate de la 
bugetul local sau din alte surse: 
reabilitarea străzilor Avram Iancu, 
Republicii, Detunata, Lt. Alca, Virgil și 
Crișan, artera principală care traversează 
orașul Abrud. 
  
 
 
Sursa de finanțare: MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

955. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 

Cele trei obiective de investiții de interes 
local: Construire grădiniță cu program 
prelungit; Construire pod și drumuri de 
acces; Reabilitare DC 306 necesită 
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2024-2026 – JUDEȚUL ALBA –  Comuna 
Ciugud  - cu suma de 625 mii lei pentru 
finalizarea a trei obiective de investiții de 
interes local: Construire grădiniță cu program 
prelungit; Construire pod și drumuri de acces; 
Reabilitare DC 306. 
 
Autorul amendamentului: 
Sebastian BURDUJA -  deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

finanțare suplimentară (pe lângă 
veniturile proprii sau din surse externe 
nerambursabile) în vederea finalizării 
lucrărilor.  
 
Sursa de finanțare: MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

956. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL TIMIȘ cu suma de 658 
mii lei pentru realizarea studiului de fezabilitate 
Hala piata agroalimentara în comuna Șandra, 
judetul Timiș. 
 
Autorii amendamentului: 
Marilen-Gabriel PIRTEA– deputat PNL 
Ben-Oni ARDELEAN – deputat PNL 
Cosmin ȘANDRU – deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Suplimentarea sumei este necesară pentru 
finalizarea studiului de fezabilitate, 
deoarece veniturile proprii nu acopera 
costurile impuse.  
 
Sursa de finanțare: MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 
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957. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL TIMIȘ cu suma de 658 
mii lei pentru realizarea sistem de producere și 
distribuție a energiei termice utilizând energie 
geotermala in comuna Șandra, județul Timiș”. 
 
Autorii amendamentului: 
Marilen-Gabriel PIRTEA– deputat PNL 
Ben-Oni ARDELEAN – deputat PNL 
Cosmin ȘANDRU – deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Suplimentarea este necesară pentru a se 
putea acoperi partea de cofinanțare 
aferentă proiectului în derulare „Sistem de 
producere și distribuție a energiei termice 
utilizând energie geotermală”, comuna 
Șandra, Județul Timiș.  
Beneficiarul investiției: Primăria 
comunei Șandra, Județul Timiș. 
 
Sursa de finanțare: MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

958. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – Județul Buzău - cu suma de 100 mii 
lei pentru achiziționarea utilajelor și 
autospecialelor necesare executării lucrărilor 
de foraj, deszăpezirie și stingere de incendii, 
comuna Pardoși, Județul Buzău 
 
Autorii amendamentului: 

Suplimentarea este necesară pentru 
exectuarea de foraje de mare adâncime în 
următoarele sate, componente ale UAT 
Pardoși: Pardoși, Costomiru, Valea lui 
Lalu și Chiperu. Necesitatea executării 
acestor lucrări rezidă în nevoia de a 
asigura necesarul de apă menajeră pentru 
locuitorii acestor sate. De asemenea, 
sumele suplimentate vor contribui la 
pregătirea sezonului rece și sporirea 
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Gabriel Ioan-Avrămescu -  deputat PNL 
Vlad-Mircea Pufu, senator PNL 
  
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

capacității de intervenție în situații 
speciale. 
Beneficiarul investiției – Primăria 
comunei Pardoși, Județul Buzău. 

 
Sursa de finanțare: MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul 
VII Alte transferuri 

959. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – Județul Buzău - cu suma de 100 mii 
lei pentru achiziționarea de utilaje și 
autoutilitare necesare executării unor lucrări 
edilitare, comuna Chiojdu, Județul Buzău. 
 
Autorii amendamentului: 
Gabriel Ioan-Avrămescu -  deputat PNL 
Vlad-Mircea Pufu, senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Suplimentarea este imperioasă pentru 
achiziționarea unui buldoexcavator și a 
unui camion cu axă dublă, necesare 
executării la timp a unor lucrări cu 
caracter edilitar. 
Beneficiarul investiției – Primăria 
comunei Chiojdu, Județul Buzău 
 
Sursa de finanțare: MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
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MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

960. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – Județul Buzău - cu suma de 50 mii 
lei pentru cofinanțarea unor proiecte de 
interes local și achiziționarea de utilaje 
necesare executării unor lucrări cu caracter 
edilitar, comuna Valea Salciei, Județul Buzău. 
 
Autorii amendamentului: 
Gabriel Ioan-Avrămescu -  deputat PNL 
Vlad-Mircea Pufu, senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Suplimentarea este necesară pentru 
cofinanțarea unor proiecte de interes local 
și achiziționarea de utilaje necesare 
executării unor lucrări edilitare. 
Beneficiarul investiției – Primăria 
comunei Valea Salciei, Județul Buzău. 
 
Sursa de finanțare: MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 
 
 

 
961. Anexa 7 Se propune suplimentarea creditelor bugetare 

prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

Pentru a susține meciurile de fotbal în 
competiții sportive în care este angrenată 
echipa de fotbal locală, sunt necesare mai 
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SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2023 și estimări pe anii 2024-2026 

bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – Județul Buzău - cu suma de 100 mii 
lei pentru modernizarea bazei sportive 
comunale existente, comuna Beceni, județul 
Buzău. 
 
Autorii amendamentului: 
Gabriel Ioan-Avrămescu -  deputat PNL 
Vlad-Mircea Pufu, senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

multe lucrări de îmbunătățire a bazei 
materiale, drept pentru care este necesară 
suplimentarea resurselor financiare. 
Beneficiarul investiției – Primăria 
comunei Beceni, Județul Buzău.  
 
Sursa de finanțare: MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 
 

962. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – Județul Buzău - cu suma de 100 mii 
lei pentru achiziționarea echipamentelor 
auxiliare necesare pentru executarea unor 
lucrări cu caracter edilitar, comuna Padina, 
Județul Buzău. 
 
Autorii amendamentului: 
Gabriel Ioan-Avrămescu -  deputat PNL 

Având în vedere creșterea numărului de 
km de drumuri comunale asfaltate pe raza 
UAT Padina, este necesară creșterea 
capacității de administrare și întreținere a 
rețelei de drumuri comunale asfaltate. 
Prin urmare, suplimentarea fondurilor 
alocate este necesară pentru 
achiziționarea unui echipament destinat 
tocării de vegetație și a unui echipament 
destinat dispersării de material 
antiderapant. 
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Vlad-Mircea Pufu, senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

 

Beneficiarul investiției – Primăria 
comunei Padina, Județul Buzău 
Sursa de finanțare: MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

963. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – Județul Buzău - cu suma de 100 mii 
lei pentru achiziționarea de utilaje necesare 
colectării și transportului în condiții adecvate 
a deșeurilor menajere reciclabile, comuna 
Tisău, Județul Buzău. 
 
Autorii amendamentului: 
Gabriel Ioan-Avrămescu -  deputat PNL 
Vlad-Mircea Pufu, senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Modificările legislative recente precum și 
țintele asumate de România la nivelul 
Uninii Europene în ceea ce privește 
creșterea procentului de colectare a 
deșeurilor reciclabile, au impus luarea de 
măsuri în vederea adaptării la necesitatea 
colectării separate a deșeurilor reciclabile, 
lucru permis din punct de vedere al 
resurselor umane de actualul personal, 
însă imposibil de realizat cu dotarea 
tehnică actuală, singura autogunieră 
disponibilă neputând, potrivit 
prevederilor legale aplicabile în materie, 
fi utilizată alternatiiv pentru deșeuri 
menajare / deșeuri reciclabile. Prin 
urmare, se propune suplimentarea 
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resurselor bugetare cu suma indicată în 
amendament.  
Beneficiarul investiției  - Primăria 
comunei Tisău, Județul Buzău. 
Sursa de finanțare: MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

964. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – Județul Buzău - cu suma de 100 mii 
lei pentru achiziționarea utilajelor necesare 
executării unor lucrări cu caracter edilitar, 
comuna Cochirleanca, Județul Buzău. 
 
Autorii amendamentului: 
Gabriel Ioan-Avrămescu -  deputat PNL 
Vlad-Mircea Pufu, senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Suplimentarea este necesară pentru 
achiziționarea unui utilaj în vedere 
executării unor lucrări cu caracter edilitar, 
precum și pentru sporirea capacității de 
intervenție în situații speciale. 
Beneficiarul investiției  - Primăria 
comunei Cochirleanca, Județul Buzău. 
Sursa de finanțare: MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
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MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

965. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – Județul Buzău - cu suma de 100 mii 
lei pentru achiziționarea utilajelor necesare 
executării unor lucrări cu caracter edilitar, 
comuna Calvini, Județul Buzău.  
 
 
Autorii amendamentului: 
Gabriel Ioan-Avrămescu -  deputat PNL 
Vlad-Mircea Pufu, senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Suplimentarea este necesară pentru 
achiziționarea unui utilaj în vedere 
executării unor lucrări cu caracter edilitar. 
Beneficiarul investiției  - Primăria 
comunei Calvini, Județul Buzău. 
 
Sursa de finanțare: MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

966. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – Județul Buzău - cu suma de 100 mii 
lei pentru modernizarea Căminului cultural 
din satul Vadu Pașii, comuna Vadu Pașii, 
Județul Buzău. 
 

Suplimentarea este necesară pentru 
executarea lucrărilor de modernizare la 
Căminul Cultural din satul Vadu Pașii, 
pentru buna funcționare a acestuia. 
Beneficiarul investiției  - Primăria 
comunei Vadu Pașii, Județul Buzău. 
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Autorii amendamentului: 
Gabriel Ioan-Avrămescu -  deputat PNL 
Vlad-Mircea Pufu, senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Sursa de finanțare: MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul 
VII Alte transferuri 
 
 
 

967. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – Județul Buzău - cu suma de 100 mii 
lei pentru finalizarea proiectului „Prima 
înființare a sistemului public de canalizare 
menajeră în satele Brădeanu și Smârdan, 
comuna Brădeanu, Județul Buzău și 
reabilitarea sistemului public de alimentare cu 
apă în Brădeanu și Smârdan, comuna 
Brădeanu, județul Buzău”., comuna 
Brădeanu, Județul Buzău. 
 
Autorii amendamentului: 
Gabriel Ioan-Avrămescu -  deputat PNL 
Vlad-Mircea Pufu, senator PNL 

Suplimentarea este necesară pentru 
finalizarea proiectului „Prima înființare a 
sistemului public de canalizare menajeră 
în satele Brădeanu și Smârdan, comuna 
Brădeanu, Județul Buzău și reabilitarea 
sistemului public de alimentare cu apă în 
Brădeanu și Smârdan, comuna Brădeanu, 
județul Buzău”. 
Beneficiarul investiției  - Primăria 
comunei Brădeanu, Județul Buzău. 
 
Sursa de finanțare: MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
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Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

968. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – Județul Buzău - cu suma de 100 mii 
lei pentru achiziționarea de utilaje necesare 
executării unor lucrări cu caracter edilitar-
gospodăresc, precum și pentru creșterea 
capacității de răspuns în situații speciale, 
comuna Scutelnici, Județul Buzău. 
 
Autorii amendamentului: 
Gabriel Ioan-Avrămescu -  deputat PNL 
Vlad-Mircea Pufu, senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Suplimentarea se fundamentează prin 
necesitatea achiziționării unui utilaj ce va 
fi folosit pentru eficientizarea serviciilor 
de vidanjare a foselor septice si de 
stingere a incendiilor.  
Beneficiarul investiției  - Primăria 
comunei Scutelnici, Județul Buzău. 
 
Sursa de finanțare: MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 
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969. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – Județul Buzău - cu suma de 100 mii 
lei pentru finalizarea proiectului 
“Modernizare Piață comunală“ în satul 
Lopătari, comuna Lopătari, Județul Buzău. 
 
Autorii amendamentului: 
Gabriel Ioan-Avrămescu -  deputat PNL 
Vlad-Mircea Pufu, senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Piața comunală din satul Lopătari este un 
loc cu tradiție în județul Buzău, iar în acest 
moment este amenajată minimal pe un 
teren aparținând Primăriei și în care se 
desfășoară săptămânal activități 
economice comerciale diverse. Față de 
necesitățile comunitare de azi, se dorește 
amenajarea unui spațiu public care să 
deservească atât nevoia de activitate 
comercială, cât și activități cultural-
educative şi artistice mai ample. Prin 
urmare, propunem suplimentarea 
resurselor bugetare în vederea finalizării 
proiectului “Modernizare Piață 
comunală“ în satul Lopătari. 
Beneficiarul investiției  - Primăria 
comunei Lopătari, Județul Buzău. 
 
Sursa de finanțare: MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
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Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

970. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – Județul Buzău - cu suma de 100 mii 
lei pentru executarea unor reparații capitale la 
terenul de sport ce aparține Școlii Gimnaziale 
„C.A.Rosetti”, comuna C.A.Rosetti, Județul 
Buzău. 
 
Autorii amendamentului: 
Gabriel Ioan-Avrămescu -  deputat PNL 
Vlad-Mircea Pufu, senator PNL 
  
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Având în vedere că terenul din curtea 
Școlii „C.A.Rosetti” a fost reabilitat 
ultima dată în anul 2010, în prezent acesta 
se află într-un stadiu avansat de degradare 
(70%). Pentru a încuraja tinerii și elevii să 
practice sport, și mai ales pentru a le pune 
la dispoziție condiții adecvate, este 
necesară suplimentarea resurselor 
bugetare pentru executarea unor reparații 
capitale la terenul de sport ce aparține 
Școlii Gimnaziale „C.A.Rosetti”. 
Beneficiarul investiției  - Primăria 
comunei C.A.Rosetti, Județul Buzău. 
 
Sursa de finanțare: MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul 
VII Alte transferuri 
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971. Anexa nr.7 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 - județul 
BISTRIȚA-NĂSĂUD – comuna ILVA MARE 
- cu suma de 325 mii lei pentru realizare ”Capelă 
mortuară” în comuna Ilva Mare, județul Bistrița-
Năsăud.  
 
 
Autorul amendamentului: 
Robert-Ionatan SIGHIARTĂU – deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 
  

Realizare obiectivului de investiții 
”Capelă mortuară” în comuna Ilva Mare, 
județul Bistrița-Năsăud reprezintă un 
obiectiv de investiții de interes local, 
deosebit de important pentru comunitatea 
locală din Ilva Mare. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

972. Anexa nr.7 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 - județul 
BISTRIȚA-NĂSĂUD – comuna LEȘU - cu 
suma de 325 mii lei pentru realizare ”Capelă 
mortuară” în comuna Leșu, județul Bistrița-
Năsăud.  
 
 
Autorul amendamentului: 
Robert-Ionatan SIGHIARTĂU – deputat PNL 
 

Realizare obiectivului de investiții 
”Capelă mortuară” în comuna Leșu, 
județul Bistrița-Năsăud reprezintă un 
obiectiv de investiții de interes local, 
deosebit de important pentru comunitatea 
locală din Leșu, județul Bistrița-Năsăud. 
 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
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Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul 
VII Alte transferuri 
 

973. Anexa nr.7 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 - județul CARAȘ-
SEVERIN - ORAȘ BĂILE HERCULANE - cu 
suma de 500 mii lei pentru reabilitare obiective 
de patrimnoiu și pentru promovarea turistică a 
statiunii Băile Herculane, județul Caraș-Severin. 
 
 
Autorii amendamentului: 
Marcel VELA – senator PNL 
Dumitru RUJAN – deputat PNL 
Jaro Norbert MARŞALIC – deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Sumele propuse sunt absolut necesare 
pentru reabilitarea unor obiective de 
patrimoniu din stațiunea Băile Herculane, 
în scopul relansării activităților turistice. 
 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 
 

974. Anexa nr.7 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 – județul CARAȘ-
SEVERIN – comuna Berliște – cu suma de 250 
mii lei pentru realizarea obiectivul de investiții 
”Reabilitare, Refuncționalizare parțială și 
dotări, Dispensar  comunal Sp+P, în localitatea 
Berliște , comuna Berliște, judeșul Caraș-
Severin" 

Reabilitarea și dotarea dispensarului 
comunal în comuna Berliște, județul 
Caraș-Severin reprezintă un obiectiv de 
investiții de interes local de maximă 
importanță. 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
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Autorii  amendamentului: 
Marcel VELA – senator PNL 
Dumitru RUJAN – deputat PNL 
Jaro Norbert MARŞALIC – deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 
 

Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

975. Anexa 7 
SUME  defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimării pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2023 și estimării pe anii 2024-
2026, nr.24 JUDEȚUL IAȘI – cu suma de 1.000 
mii lei, pentru realizarea obiectivului de investiții 
,,Amenajare parc de joacă pentru copii, strada 
Izvoarelor, municipiul Pașcani, județul Iași”. 
 
 
 
Autorul amendamentului: 
Sorin NĂCUȚĂ – deputat PNL 
 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 
  

Valoarea totală a investiției: 4.466.420,67 
lei inclusiv TVA, conform HCL 
nr.237/31.10.2022. 
Investia va fi cuprinsă în „Lista de 
investitii” la Bugetul municipiului 
Pașcani pentru anul 2023, cu finanțare 
parțială. 
Actualmente, spatiul de joacă este este 
unul deteriorat, un loc insalubru și cu risc 
de securitate pentru copiii și cetățenii din 
zonă. Reabilitarea zonei este necesară 
pentru crearea unui mediu propice pentru 
copii și părinți. Acesta se va  integra 
armonios în peisajul urban, va fi un loc de 
socializare și pentru adulții care însoțesc 
copiii. 
Lipsa arborilor urbani face imposibila 
utilizarea acestuia in zilele caniculare. 
Amenajarea parcului de joaca va 
revitaliza zona, va imbunatati calitatea 
mediului, va asigura înfrumusețarea 
zonei, va contribui la valorificarea 
patrimoniului natural si cultural al zonei. 
Spațiul verde public nou creat va avea 
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acces liber și nu va fi generator de 
venituri. De asemenea, va oferi facilități 
de utilizare persoanelor cu dizabilități, 
urmărind îndeplinirea politicilor publice 
de integrare a acestora in comunitate. 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 
 

976. Anexa 7 
SUME  defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimării pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2023 și estimării pe anii 2024-
2026, nr.24 JUDEȚUL IAȘI – cu suma de 625 mii 
lei, pentru realizarea obiectivului de investiții 
,,Centru social Gâștești și criptă mortuară”, 
municipiul Pașcani, județul Iași”. 
 
 
Autorul amendamentului: 
Sorin NĂCUȚĂ – deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

,,Centru social Gâștești și criptă 
mortuară” municipiul Pascani, județul 
Iași, este un proiect pentru o comunitate 
cu peste 3.500 locuitori, implementat de 
Parohia Adormirea Maicii Domnului 
Gâștești. În prezent, Parohia nu dispune 
de criptă mortuară, de casă praznicală și se 
dorește realizarea unui centru social 
pentru persoane fără adăpost, persoane 
vulnerabile, unde pot găsi un loc temporar 
de adăpost și o masă caldă. 
Sursa de finanțare: MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
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MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 
 

977. Anexa 7 
SUME  defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimării pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2023 și estimării pe anii 2024-
2026, nr.24 JUDEȚUL IAȘI – cu suma de 1.250 
mii lei, pentru realizarea obiectivului de investiții 
,,Reabilitarea Palatul Copiilor Iași – corp B 
sau ”Casa Beldiman” din Iași. 
 
 
 
 
Autorii amendamentului: 
 
Alexandru MURARU  - deputat PNL 
Sorin Năcuță – deputat PNL 
Liviu BRĂTESCU - senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Palatul Copiilor Iași – corp B sau ”Casa 
Beldiman” din Iași, strada Săulescu nr. 10, 
este atestată istoric într-un document de la 
1809, fiind considerată cea mai veche 
casă boierească din Municipiul Iași. 
Pe parcursul existenței, clădirea a fost 
casă boierească, cămin studențesc și 
instituție publică. 
Începând cu anul 1948 clădirea a fost 
naționalizată și transformată în locuințe 
colective. După mai mulți ani în care 
clădirii nu i s-au făcut reparații, în anul 
1974 aceasta a fost predată Casei 
Pionierilor Iași. Imobilul se află în 
patrimoniul Ministerului Educației, 
conform Inventarul Bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al statului la 
data de 16.10.2019, extras din Anexa nr. 8 
la H.G. nr. 1705/2006, fiind în 
administrarea Palatului Copiilor Iași. 
Începând cu anul 2017, conducerea 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi a 
inițiat demersuri la Ministerul Educaţiei și 
Cercetării în vederea alocării de fonduri 
pentru consolidarea Corpului B al 
Palatului Copiilor Iaşi, din str. Săulescu, 
actualmente nefuncțională pentru orice 
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activitate de tip didactic sau 
extracurricular. 
În anul 2018, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Iaşi a realizat expertiza tehnică a 
clădirii și a elaborat documentația de 
avizare a lucrărilor de intervenții pentru 
consolidarea  corpului B al Palatului 
Copiilor Iaşi. 
În anul 2020, au fost alocate fonduri de 
către Ministerul Educaţiei și Cercetării, în 
valoare de 300.000 lei pentru consolidarea 
acestei clădiri. În luna noiembrie a 
aceluiași an a fost demarată procedura de 
achiziționare a lucrărilor de execuție, 
finalizându-se în cursul lunii februarie 
2021. Contractul pentru execuția 
lucrărilor de consolidare este în valoare de 
9.710.006,95 lei fără T.V.A. 
(11.554.908,25 lei cu T.V.A), cu o durată 
de 24 de luni de la data primirii ordinului 
de începere a lucrărilor, această perioadă 
fiind condiționată de finanțarea lucrărilor 
de către Ministerul Educației. 
Execuția lucrărilor de consolidare a 
început cu data de 17.11.2021, conform 
Ordinului de începere a lucrărilor nr. 924 
din 15.11.2021, iar valoarea lucrărilor 
achitate până în prezent este  de 1.660.779 
lei. 
La momentul actual lucrările se află într-
un stadiu intermediar, extrem de fragil și 
periculos pentru rezistența și stabilitatea 
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construcției, stadiu inevitabil la orice 
consolidare.  
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 
 

978. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 
 
  

Nr. 
crt. Judeţul Propuneri 

2023 

 

Județ 

0 1 2     3 

  
T O T A L 

6.505.916 2.575.455 

33 

Sălaj 92.938 38.293 

   

Se suplimentează sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026, 
alocate JUDEȚULUI SĂLAJ, cu suma de 625 
mii lei după cum urmează: 
 

Nr
. 

crt
. 

Judeţul Propuneri 
2023 

 

Județ 

0 1 2     3 

  
T O T A L 

6.506.541 2.576.080 

33 

Sălaj 93.563 38.918 

 

Suplimentarea este necesară pentru 
asigurarea finanțării cheltuielilor curente 
și de capital la nivelul Consiliului 
Județean Sălaj 
Beneficiarul investiției: Consiliul 
Județean Sălaj 
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 
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Autorul amendament: 
Lucian-Nicolae Bode – deputat PNL   
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

979. Anexa nr.7 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 
 

 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 - județul CLUJ – 
Municipiul Cluj-Napoca - cu suma de 1.250 
mii lei pentru subvenția la energia termică 
furnizată populației. 
 
 
Autorii  amendamentului: 
Burciu Cristina - deputat PNL 
Moisin Radu-Marin - deputat PNL 
Moldovan Sorin-Dan - deputat PNL 
Sărmaș Ioan-Sabin - deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Este necesară suplimentarea sumelor 
repartizate județului Cluj, pentru 
acoperirea integrală a subvenției pentru 
energia termică furnizată în Municipiul 
Cluj-Napoca. 
 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

980. Anexa 7 

SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – Județul Prahova - cu suma de 200 
mii lei pentru finanțarea obiectivului de 
investiții: Proiectare  si amenajare loc de 
joaca- Centru, Comuna Adunati , județul 
Prahova” 

Asigurarea unui loc de joaca in centrul 
comunei Adunati, obiectiv care a fost 
inceput cu investitii de la bugetul local. 
Suma totala a investitiei este de  
419.185,54 lei  cu tva, din care nu a fost 
facuta nici o plata momentan.  
Cauza principala este cresterea preturilor 
energiei electrice, motiv pentru care 
bugetul local a fost depasit. 
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Autorul amendamentului: 
deputat Mircea Rosca-PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Sursa de finantare 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

981. Anexa 7 

SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – Județul Prahova - cu suma de 200 
mii lei pentru finanțarea obiectivului de 
investiții:  „Infiintare parc in orașul Comarnic 
, județul Prahova”. 
 
Autorul amendamentului: 
deputat Mircea Rosca-PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Asigurarea unui loc de joaca in centrul 
orasului Comarnic, in care momentan nu 
exista un loc in care copiii sa isi petreaca 
timpul liber. Acest obiectiv va avea o 
influenta majora in calitatea vietii, atat a 
copiilor, cat si a parintilor si bunicilor 
care ii vor insoti. 
 
Sursa de finantare 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

982. Anexa nr.7 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa 
nr.7 SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe 

-Contract suplimentar neprevizionat în 
urma contractului cu fonduri europene- 
“Cresterea eficientei energetice” pentru 
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bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 

anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 - județul 
Prahova, cu suma de 200 mii lei pentru  
obiectivul de investitii : ”Lucrări de reparații- 
Spitalul de Ortopedie si Traumatologie din 
Orașul Azuga , județul Prahova”. 
 
Autorul amendamentului: 
deputat Marian-Cătălin Predoiu-PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Spitalul de  Ortopedie si Traumatologie 
din Orasul Azuga. 
-In lucrarea inițială nu a fost prevăzută 
aducerea la starea initială a lucrărilor de 
finisaje în urma eficientizării energetice. 
 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul 
VII Alte transferuri 

983. Anexa nr.7 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa 
nr.7 SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 – județul 
Prahova, cu suma de 225 mii lei pentru 
obiectivul de investiții : “Amenajare  piata 
agroalimentară, spatiu parcare si utilități”, în 
comuna Filipeștii de Targ, județul Prahova” 
 
Autorul amendamentului: 
deputat Marian-Cătălin Predoiu -PNL 
  
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Proiectul Pietei Agroalimentare este în 
curs de finalizare (aproximativ 70%), 
costul total al investitiei este de 
743.153,53 lei. 
Pentru finalizarea investitiei este nevoie 
de inchiderea cu panouri de tip sandwich 
si finisajele finale. 
După ce va fi realizată, va deveni unica 
piată unde producătorii din localitate si 
din localitătile învecinate își pot vinde 
produsele. 
 
 
Sursa de finanțare: 
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MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul 
VII Alte transferuri 

 
984. Anexa nr.7 SUME defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe 
anii 2024-2026 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa 
nr.7 SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 - județul 
Prahova, cu suma de  200 mii lei pentru 
obiectivul de investitii : ”Reabilitare, 
modernizare si dotare Școala Generală 
Ciupernita, din comuna Dumbrava, județul 
Prahova” 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Marian-Cătălin Predoiu-PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

-Acest obiectiv este finanțat prin POR,cu 
cofinanțare de la bugetul local. Corecția 
de 25% care a fost aplicată proiectului va 
fi suportată din bugetul local, iar 
cofinantarea nu mai are în acest moment 
acoperite bugetară. 
-Modernizarea scolii va îmbunătăți major 
actul  didactic și cu siguranță va diminua 
abandonul scolar, elevii având condiții 
moderne pentru studiu. 
 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
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Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul 
VII Alte transferuri 

985. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL MARAMUREȘ 
- cu suma de 1.000 mii lei pentru Consiliul 
Județean Maramureș 
pentru proiectul ”Extindere și modernizare 
terminal pasageri la Aeroportul Internațional 
Maramureș ” 

 

Autorii amendamentului: 
Cristian-Augustin Niculescu-Țăgârlaș, senator 
PNL  Maramures 
Călin-Ioan Bota, deputat PNL Maramures 
Florin Alexandru Alexe, deputat PNL Maramures 
Oana-Marciana Ozmen – deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 
 
 

În vederea asigurării cofinanțării și 
acoperirii unei părți din cheltuielile 
neeligibile aferente proiectului ”Extindere 
și modernizare terminal pasageri la 
Aeroportul Internațional Maramureș ” – 
valoare totală proiect 137.787.000 lei. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul 
VII Alte transferuri 

986. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL MARAMUREȘ 
- cu suma de 1.000 mii lei pentru Consiliul 
Județean Maramureș 
pentru proiectul  

În vederea asigurării cofinanțării și 
acoperirii unei părți din cheltuielile 
neeligibile aferente proiectului ” Varianta 
de ocolire Baia Mare” – valoare totală 
proiect circa 250  - 300 milioane euro. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
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”Varianta de ocolire Baia Mare ” – elaborare 

Studiu de Fezabilitate, studii geotehnice” 

 
 
Autorii amendamentului: 
Cristian-Augustin Niculescu-Țăgârlaș, senator 
PNL  Maramures 
Călin-Ioan Bota, deputat PNL Maramures 
Florin Alexandru Alexe, deputat PNL Maramures 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul 
VII Alte transferuri 

987. Anexa 7 / SUME  defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2023 și estimării pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2023 și estimării pe anii 2024-
2026, nr.24 JUDEȚUL IAȘI – cu suma de 1.000 
mii lei, pentru realizarea obiectivului de investiții 
,,Înființare spații de producție, prestări servicii 
și depozitare în Comuna BALȘ, Județul Iași” 
 
 
 
 
Autorii amendamentului: 
Sorin NĂCUȚĂ – deputat PNL 
Iulian- Alexandru MURARU – deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Dezvoltarea unei comune și descurajarea 
migrației forței de muncă, mai ales în 
rândul tinerilor ține foarte mult de 
încurajarea investițiilor și crearea de 
locuri de muncă. Sprijinul pentru 
intreprinzătorilor locali, în special pentru 
producători, poate contribui la aceste 
deziderate, iar UAT-urile pot pune la 
dispoziție terenul și utilitățile pentru 
amenajarea acestor spații de producție, 
doar că au nevoie de surse financiare, care 
de cele mai multe ori nu sunt suficiente. 
Prin implementarea unor astfel de 
investiții, sumele investite se întorc la 
bugetul local și de stat, prin taxe și 
impozite. 
 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
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Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

988. Anexa nr.7 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe 
anii 2024-2026 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 - județul ARAD – 
Comuna Cermei - cu suma de 200 mii lei pentru 
introducere rețea de gaze naturale pentru 
populație. 
 
Autorii amendamentului: 
Ovidiu-Sergiu BÎLCEA – deputat PNL 
Ioan CRISTINA – senator PNL  
Glad VARGA -  deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Este necesară suplimentarea sumelor 
prevăzute pentru județul Arad, în scopul 
realizării obiectivului de investiții 
”introducere rețea de gaze naturale în 
Comuna Cermei, Județul Arad”. 
 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

989. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 19  GIURGIU 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL GIURGIU  cu suma de 

În comuna Colibași, județul Giurgiu se 
implementează proiectul de reabilitare, 
modernizare și extindere Școala cu clasele 
V-VIII Comuna Colibași, finanțat din 
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700 mii lei pentru proiectul Reabilitare, 

modernizare și extindere Școala cu clasele V-

VIII Comuna Colibași, județul Giurgiu. 
 
 
Autorii amendamentului: 
Maria-Gabriela HORGA -  deputat PNL 
Andrei-Ioan ALEXANDRU – deputat PNL 
Toma-Florin PETCU – senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

fonduri europene, în valoare de 
10.848.365,91 lei, din care finanțarea din 
fonduri europene este de 5.149.925,49 lei, 
restul fiind contribuție proprie care nu se 
poate asigura integral de la bugetul local. 
În vederea finalizării acestui proiect 
pentru asigurarea unei educații de calitate 
și atractivă și reducerii abandonului școlar 
se propune suplimentarea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 7/ SUME 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 – 
JUDEȚUL GIURGIU. 

 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

990. Anexa nr.7 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 

Este necesară achiziția urgentă de 
aparatură medicală, inclusiv a unui 
dispozitiv de tip RMN/CT la nivelul 
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bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe 
anii 2024-2026 

și estimări pe anii 2024-2026 - județul 
MEHEDINȚI – orașul BAIA DE ARAMĂ - cu 
suma de 1.875 mii lei pentru realizarea de dotări 
și achiziția de aparatură medicală la nivelul 
Spitalului orășenesc Baia de Aramă, județul 
Mehedinți.  
 
 
Autorii amendamentului: 

Stela FIRU – senator PNL  

Virgil POPESCU – deputat PNL 

Dumitru MĂRCULESCU – deputat PNL 

 

Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 

Deputatilor si Senat 

 

unității sanitare din subordinea UAT. Din 
bugetul local al orașului Baia de Aramă nu 
pot fi asigurate, în integralitate, sumele 
pentru dotări și achiziție de aparatură 
medicală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

991. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 
 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL GORJ - cu suma de 250 
mii lei pentru cofinantarea obiectivelor de 
investitii aflate in derulare in municipiul 
Targu Jiu, judetul Gorj 
 
Autorii amendamentului: 
Dan VILCEANU -  deputat PNL 
Gheorghe PECINGINA – deputat PNL 

Cofinantarea obiectivelor de investitii 
aflate in derulare in municipiul Targu 
Jiu, judetul Gorj 

 
Beneficiarul amendamentului – 
Primăria municipiului Targu Jiu, 
județul Gorj 

 
Sursa de finanțare: MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
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Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 
 

 
992. Anexa 7 

SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 
 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL GORJ - cu suma de 250 
mii lei pentru cofinantarea obiectivelor de 
investitii aflate in derulare in comuna Berlesti, 
judetul Gorj 
 
 
Autorii amendamentului: 
Dan VILCEANU -  deputat PNL 
Gheorghe PECINGINA – deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Cofinantarea obiectivelor de investitii 
aflate in derulare in comuna Berlesti, 
judetul Gorj 
 
 
Beneficiarul amendamentului – 
Primăria comunei Berlesti, județul 
Gorj 

 
Sursa de finanțare: MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
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Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

993. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 
 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL GORJ - cu suma de 450 
mii lei pentru cofinantarea obiectivelor de 
investitii aflate in derulare in orasul Novaci, 
judetul Gorj 
 
 
Autorii amendamentului: 
Dan VILCEANU -  deputat PNL 
Gheorghe PECINGINA – deputat PNL 
Florin CITU –  senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Cofinantarea obiectivelor de investitii 
aflate in derulare in orasul Novaci, 
judetul Gorj 
 
 
Beneficiarul amendamentului – 
Primăria orasului Novaci, județul Gorj 

 
Sursa de finanțare: MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 
 

 
994. Anexa 7 

SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 
 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL GORJ - cu suma de 250 
mii lei pentru cofinantarea obiectivelor de 

Cofinantarea obiectivelor de investitii 
aflate in derulare in comuna Hurezani, 
judetul Gorj 
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investitii aflate in derulare in comuna 
Hurezani, judetul Gorj 
 
 
Autorii amendamentului: 
Dan VILCEANU -  deputat PNL 
Gheorghe PECINGINA – deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Beneficiarul amendamentului – 
Primăria comunei Hurezani, județul 
Gorj 

 
Sursa de finanțare: MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

995. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 
 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL GORJ - cu suma de 250 
mii lei pentru cofinantarea obiectivelor de 
investitii aflate in derulare in comuna Sacelu, 
judetul Gorj 
 
Autorii amendamentului: 
Dan VILCEANU -  deputat PNL 
Gheorghe PECINGINA – deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Cofinantarea obiectivelor de investitii 
aflate in derulare in comuna Sacelu, 
judetul Gorj 
 
Beneficiarul amendamentului – 
Primăria comunei Sacelu, județul Gorj 

 
Sursa de finanțare: MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
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MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 
 

996. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL GALAȚI 
- cu suma de 580 mii lei pentru  
Centrul Medical de Permanență Primiri Urgențe 
Nicorești, comuna Nicorești, județul Galați. 
 

Autorii amendamentului: 
George-Cătălin STÂNGĂ, deputat PNL  Galați 
Onuţ Valeriu ATANASIU, deputat PNL  Galați 
George SCARLAT, senator PNL  Galați 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru obiectivul de 
investitii: " Construire centru medical, 
Comuna Nicoresti, Județul Galati ", 
valoarea C+M este în cuantum de 
5.000.000 lei, inclusiv TVA, din care s-a 
plătit către executant suma de 3.950.000 
lei, iar diferenta de 1.050.000 lei, 
reprezinta facturi nedecontate ( parte de 
cofinantare).In consecinta, suma va fi 
folosita pentru achitare unei părți din 
suma rămasă de achitat de către Primărie 
către executant.  
 
Sursa de finantare 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 
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997. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL GALAȚI 
- cu suma de 580 mii lei pentru  
Centrul Medical Ivești, comuna Ivești, județul 
Galați. 
 
Autorii amendamentului: 
George-Cătălin STÂNGĂ, deputat PNL  Galați 
Onuţ Valeriu ATANASIU, deputat PNL  Galați 
George SCARLAT, senator PNL  Galați 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru reabilitarea 
si dotarea Centrului Medical Ivești, 
comuna Ivești, jud. Galați 
 
Sursa de finantare 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

998. Anexa 7 - Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 
 
Poziția 18 - Județul Galați 

"Centru de permanență fix în comuna Ivești, 
judetul Galați". 
Suma: 312.500 lei 
 
Autori: 
George Scarlat, senator PNL Galați 
George STÂNGĂ, deputat PNL Galați 
Onuț Valeriu ATANASIU, deputat PNL 
Galați 

Realizarea Centrului de permanență fix în 
comuna Ivești, județul Galați este absolut 
necesară dat fiind numărul mare de 
locuitori ai comunei 
 
Sursa de finanțare: 
Ministerul de Finanțe - Acțiuni Generale 
Anexa3/65 Titlul 7 - Alte transferuri 

999. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL GALAȚI 
- cu suma de 315 mii lei pentru  

Sumele sunt necesare pentru amenajarea 
parcarilor, a trotuarelor și a spațiilor verzi 
in comuna Liești, județul Galați. Acestea 
sunt intr-o stare avansată de degradare. 
 
Sursa de finantare 
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Amenajare parcari, trotuare și spații verzi, 
comuna Liești, județul Galați. 
 

Autorii amendamentului: 
George-Cătălin STÂNGĂ, deputat PNL  Galați 
Onuţ Valeriu ATANASIU, deputat PNL  Galați 
George SCARLAT, senator PNL  Galați 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 
 

MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

1000. Anexa 7 - Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 
 
Poziția 18 - Județul Galați 

Amenajări parcări, trotuare și spații verzi în 
comuna Liești, județul Galați 
Suma: 312.500 lei 
 
Autori: 
George Scarlat, senator PNL Galați 
George STÂNGĂ, deputat PNL Galați 
Onuț Valeriu ATANASIU, deputat PNL 
Galați 

Suma este necesară pentru susținerea 
dezvoltării comunei Liești, județul Galați 
 
Sursa de finanțare: 
Ministerul de Finanțe - Acțiuni Generale 
Anexa3/65 Titlul 7 - Alte transferuri 

1001. Anexa nr.7 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 
 

 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 - județul DOLJ – 
Comuna TEASC - cu suma de 625 mii lei 
pentru proiectarea și construirea teren de sport în 
incinta Școlii Teasc și împrejmuire cu gard a 
Școlii Secui, județul Dolj. 
 
Autorul amendamentului: 
Viorel-Riceard BADEA – senator PNL 
 

Suplimentarea alocărilor este necesară, 
deoarece, proiectarea și construirea teren 
de sport în incinta Școlii Teasc și 
împrejmuirea cu gard a Școlii Secui, 
județul Dolj nu poate fi acoperită numai 
din resursele bugetului local. 
 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
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Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul 
VII Alte transferuri 

 
1002. Anexa nr.7 SUME defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 
  

 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 - județul DOLJ – 
Comuna CASTRANOVA - cu suma de 700 mii 
lei pentru construire și dotare sediu primărie și 
amenajarea incintei. 
 
 
Autorii amendamentului: 
Nicolae GIUGEA - deputat PNL 
Ștefan STOICA - deputat PNL 
Ionuț STROE - deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Proiectul de investiții nu se poate realiza 
fără o suplimentare a alocărilor către 
județul Dolj, Comuna Castranova. 
   
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

1003. Anexa nr.7 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 
 

 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 - județul 
CONSTANȚA – orașul HÂRȘOVA  - cu suma 
de 1.000 mii lei în vederea acoperirii parțiale a 
arieratelor acumulate de Spitalul Orășenesc 
Hârșova, județul Constanța. 

Spitalul orășenesc Hârșova, județul 
Constanța a acumulat arierate care, 
coroborat cu creșterile masive ale 
prețurilor energiei, îi pun în pericol 
activitatea. Trebuie spus faptul că, o parte 
dintre arierate au fost acumulate ca 
urmare a faptul că unitatea sanitară a fost 
unitate suport Covid-19 (nefiind finanțată 
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Autorul amendamentului: 
Bogdan HUȚUCĂ -  deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

corespunzător și pierzând resurse 
financiare pe care ar fi putut să le 
deconteze de la CNAS). Mai mult, 
primăria Hârșova nu poate acoperi din 
bugetul propriu arieratele acumulate. 
 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

1004. Anexa nr.7 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 
 

 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 - județul 
CONSTANȚA – Comuna MIHAIL 
KOGĂLNICEANU  - cu suma de  625 mii lei 
pentru   renovare integrată a corpurilor de 
clădire C1 si C2 - Liceul Teoretic din comuna 
Mihail Kogalniceanu, județul Constanța. 
 
 
Autorul amendamentului: 
Marian CRUȘOVEANU – deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Este necesară suplimentarea sumelor în 
condițiile în care veniturile proprii ale 
Comunei Mihail Kogălniceanu, județul 
Constanța, nu acoperă în integralitate 
necesarul de cofinanțare asigurată prin 
PNRR. Mai mult, alocarea este necesară 
pentru buna utilizare a fondurilor externe 
nerambursabile (evitarea dezangajării 
unor sume). 
 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
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MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

1005. Anexa nr.7 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 - județul 
CONSTANȚA –  cu suma de 1.250 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de investiții 
”Creșterea eficienței energetice a Spitalului 
Municipal Medgidia”, județul Constanța. 
 
 
Autorii amendamentului: 
Septimiu-Sebastian BOURCEANU – senator 
PNL 
Mircea BANIAS – deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Este necesară suplimentarea sumelor în 
condițiile în care veniturile proprii ale 
municipiului Medgidia, județul 
Constanța, nu acoperă în integralitate 
necesarul de finanțare al obiectivului de 
investiții.  
 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferurif 

1006. Anexa 7 

SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL PRAHOVA – 
Comuna Mănești - cu suma de 625 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de investiții: 
„Construire școală P+1 și anexe, amenajări 
exterioare, branșamente, împrejmuire și 

Bugetul local al Comunei Mănești, județul 
Prahova, nu permite finalizarea unor 
lucrări de investiții de interes local, motiv 
pentru care se solicită alocări 
suplimentare din sumele defalcate din 
TVA. 
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utilități, din Comuna Mănesti, județ 
Prahova.” 
 
Autorul amendamentului: 
Răzvan Prișcă – deputat PNL 
 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

 
 
Sursa de finanțare: MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul 
VII Alte transferuri 
 
 
 

 
1007. Anexa nr.7 SUME defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe 
anii 2024-2026 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 – IAȘI – Muncipiul 
Iași – cu suma de 1.300 mii lei pentru 
„Modernizare străzi în Municipiul Iași – 
strada Aeroportului și strada Holboca”   
 
 
Autor: 
Iulian-Alexandru MURARU - deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Având în vedere importanta strategica a 
asigurarii legaturii cu Aeroportul 
International Iasi, precum si dificultatile 
financiare cu care se confrunta UAT 
Municipiul Iasi, solicitam sprijin de la 
Bugetul de Stat pentru anul 2023 prin 
alocarea sumei de 1,3 milioane lei pentru 
obiectivul de investitii descris anterior, 
respectiv finantarea fazei de Proiect de 
Executie si inceperea lucrarilor de 
construcții. 
 
Sursa de finanţare: 
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MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul 
VII Alte transferuri 
 
 

1008. Anexa nr.7 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe 
anii 2024-2026 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 – județul IAȘI – 
Muncipiul Iași – cu suma de 1.300 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de investiți - 
”Reabilitarea ansamblului monument istoric 
Biserica Sfântul Spiridon - Iași” 
 
Autor: 
Iulian-Alexandru MURARU - deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat  

Având în vedere starea de degradare a 
Ansamblului Monument istoric Biserica 
Sfântul Spiridon – Iași, precum și situarea 
obiectivului de investitii in zona central-
istorica a Municipiului Iasi, in incinta 
Spitalului Clinic Universitar Sf. Spiridon 
Iasi, spital de urgenta de interes regional, 
este necesară alocarea de la bugetul de stat 
pentru anul 2023 a sumei de 1,3 milioane 
lei pentru obiectivul de investitii - 
finantarea fazei de proiect de executie si 
inceperea lucrarilor de constructii. 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
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MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul 
VII Alte transferuri 
 
 

1009. Anexa nr.7 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe 
anii 2024-2026 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 – județul IAȘI – 
Municipiul Iași – cu suma de 1.000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de investiții 
„Consolidare/reabilitare Gradinița cu 
program prelungit nr. 11, municipiul Iasi”, 
județul Iași 
 
Autor: 
Iulian-Alexandru MURARU - deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

În prezent acesta gradinita este inchisa in 
urma controlului Inspectoratului de Stat In 
Constructii – Inspectoratul Judetean Iasi  
din data de 08.08.2022 , personalul 
didactic si prescolarii fiind mutati la alte 
unitati de pe raza Municipiului Iasi cu 
disconfort pentru prescolarii si  cadre 
didactice datorita departarii fata de zona 
unde locuiesc si a aglomerarii celorlate 
spatii de invatamant 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul 
VII Alte transferuri 
 
 

1010. Anexa nr.7 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

In urma expertizarii unitatii de 
invatamant, pe baza rezultatelor evaluarii 
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bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 
 

 

pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 – județul IAȘI - 
Municipiul Iași – cu suma de 1.000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de investiții 
”Consolidare Școala Gimnazială „Ion Ghica”, 
municipiul Iași, județul Iași.  
 
 
Autor: 
Iulian-Alexandru MURARU - deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputatilor si Senat 

calitative si a evaluarii prin calcul s-a 
stabilit ca structura se incadreaza în clasa 
de risc seismic Rs II pentru Tronsonul 1 
(pentru Tronsoanele 2 si 3 nu sunt 
necesare lucrari de consolidare), prin 
urmare acest tronson sub efectul 
cutremurului de proiectare  poate suferi 
degradari structurale majore, dar la care 
pierderea stabilitatii este putin probabila .  
Concluziile Expertizei Tehnice indica ca 
avand in vedere conceptul genetic de 
conformare seismica a structurii de 
rezistenta a Tronsonului 1, perioada de  
proiectare si executie corelata cu starea 
tehnica actuala , structura acestui tronson 
trebuie consolidata. 
 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul 
VII Alte transferuri 
 

1011. Anexa nr. 7/SUME defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Anexa 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 
După nota 3) de subsol se introduce o notă nouă, 
4), care va avea următorul cuprins: 
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Se alocă suma totală de 34834 mii lei pentru 
obiectivele de investiții următoare: 
1)Se adaugă suma de 950 mii lei pentru obiectivul 
de investiții "Construire hală depozitare în 
comuna Horodnic de Jos, Județul Suceava" 
 
 
 
 
2)Se adaugă suma de 1.600 mii lei  pentru 
obiectivul de investiții "Asfaltare străzilor 
Miulesti, Bumbari, Drumul 
Vechi și Halta Scarlenta, comuna Brănești, 
Județul Dâmbovița" 
 

 

3)Se adaugă suma de 600 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții "Realizare bază sportivă 
în localitatea Foeni, județul Timiș" 

 
4)Se adaugă suma de 500 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții "Construire grădiniță 
Foeni județul Timiș" 
 
 
5)Se adaugă suma de 2.100 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții “Extindere asfaltare 
strada Floroița -Întorsura Buzăului, județul 
Covasna” 
 
 
 

 
 
1)Este o investiție necesară pentru buna 
dezvoltare a comunei și pentru care nu s-
au identificat alte surse de finanțare. Din 
păcate, bugetul comunei Horodnic de Jos 
este insuficient pentru dezvoltarea 
comunei.  
 
2)Este o investiție necesară pentru buna 
dezvoltare a comunei și pentru care nu s-
au identificat alte surse de finanțare. Din 
păcate, bugetul comunei Horodnic de Jos 
este insuficient pentru dezvoltarea 
comunei.   
 
3)Cofinantare la proiect în curs de 
realizare 
 
 
4)Finanțare acestui proiect este necesară 
deoarece proiectul este în curs de execuție 
din fonduri proprii 
 
 
5)O parte din această stradă a fost asfaltată 
prin PNDL, din cauza lipsei fondurilor 
lucrările au fost sistate. Pentru acest 
obiectiv de investiții sunt întocmite deja 
documentațiile necesare implementării 
proiectului preccum SF și PT.  
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6)Se adaugă suma de 1.000 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții “Construire pod peste 
pârâul Valea Rea, Micăsasa, Județul Sibiu” 
 
 
 
7)Se alocă suma de 4.200 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții “Amenajare spații verzi 
în municipiul Câmpulung, județul Argeș” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8)Se alocă suma de 2.100 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții “Reabilitare str. 
Mureșului (DJ 207) , oraș Breaza, județul 
Prahova” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Construire pod peste pârâul Valea Rea 
amenajare acces pentru locuitorii satului 
Micăsasa rămași izolați ca urmare a 
reabilitării caii ferate Coridorul 4 pan 
european Sighișoara - Coșlaru  
 
7)Proiectul este unul cu un grad ridicat de 
maturitate în acest moment există studii 
fezabilitate, proiectul tehnic, autorizația 
de construire și documentația pentru 
execuție este implementată.  
 
Proiectul are următoarele componente: 
 
Parc Prichindelul– 2.272.543 lei 
Parc Grui 2 – 2.996.658 lei 
Parc Grui 1 – 4.875.787 lei 
 
8)Strada Mureșului este un Drum județean 
care se află în administrarea UAT oraș 
Breaza, are o lungime de 2,06 km, cu o 
lățime de 6 metri, cu rigole de acostament. 
După realizarea lucrărilor de introducere a 
rețelelor de apă și canalizare această 
stradă necesită de urgență lucrări de 
reabilitare a sistemului rutier și a rigolelor. 
Datorită faptului că orașul Breaza are în 
administrare/proprietate o rețea de 
străzi/drumuri în umăr de 168, cu o 
lungime totală de aproximativ 126 
kilometri, bugetul local pe următorii ani 
va fi în special angajat pentru sumele 
aferente cotelor de co-finanțare (proiecte 
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9)Se alocă suma de 400 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții “ Rest de execuție cămin 
cultural din comuna Cenad, județul Timiș”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

finanțate prin PNDL, CNI SA, PNRR, 
POS Mediu, viitoare finanțare POR, AFM 
) este nevoie de urgență de ajutor cu 
finanțare pentru această reabilitare. 
 
9)Proiect tehnic + rest de execuție aprobat 
prin HCL 
Au fost prevăzute în bugetul pe 2022 
fondurile necesare implementării 
proiectului, implementare care poate 
începe în vară anului 2023. Este un 
obiectiv care necesita interventie de 
urgenta, deoarece comuna Cenad are un 
număr de 4.700 locuitori, iar în prezent nu 
exista o locație unde se pot desfășura 
activități precum: teatru pentru copii, 
activități extrascolare, serbari de sfarsit de 
an școlar, concursuri de șah, tenis de 
masa, precum și multe alte activități care 
implica toate categoriile de varsta. 
Construcția căminului cultural a început 
în anul 2007, iar până în prezent s-au 
cheltuit aproximativ 5.000.000 lei din 
bugetul local. Este un obiectiv care 
necesita intervenție de urgență pentru 
finalizarea acestuia, altfel clădirea începe 
sa se degradeze tot mai tare, iar locuitorii 
nu au reușit să beneficieze de acest 
proiect.  
 
 
10) Proiect tehnic aprobat prin Hotărâre 
de Consiliul Local și care este un obiectiv 
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10)Se alocă suma de 1.100 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții “Reabilitare, 
modernizare și dotare dispensar uman în 
comuna Cenad, județul Timiș.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11)Se alocă suma de 5.000 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții “Construire corp 2 al 
Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru 
Şcoala Gimnazială Nikolaus Lenau, 
Timişoara, str. Popa Şapcă, nr.5”  
 
 
 
 

care necesita intervenție de urgență, 
deoarece ar servi pentru unul dintre 
drepturile fundamentale ale cetățeanului, 
mai exact, dreptul la viață prin asigurarea 
unor servicii medicale de calitate, de prim 
ajutor în cazul unor accidente sau diverse 
afectiuni ce necesita o interventie 
medicala imediata. De asemenea, 
investiția este una foarte importantă 
pentru locuitorii comunei, deoarece în 
prezent clădirea dispensarului nu asigura 
condițiile prielnice pentru secolul XXI. 
Lipsa toaletelor, lipsa încălzirii 
cabinetelor cât și a sălii de așteptare, lipsa 
geamurilor termopan, disfunctionalitatea 
instalatiilor electrice dar și lipsa de dotare 
cu aparatura medicala necesară, obliga 
cetatenii să se deplaseze la centrele din 
afara localitatii, care se afla la distanțe 
mult prea mari și greu accesibile pentru 
aceștia. 
 
11)Proiectul are în vedere realizarea unui 
Campus nou pentru Liceul German și va 
adăuga la infrastructură de educație a 
orașului încă 18 săli de clase.  
 
Construcția este în curs de execuție și cu 
această alocare poate să fie finalizata în 
toamna 2023. 
 
12)Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea școlii gimnaziale, în prezent 
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12)Se adaugă suma de 2.492 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții  “Rest de execuție scoala 
gimnaziala P+2 în comuna Dumbravița, 
Timis” 
 
13)Se adaugă suma de 5.000 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții “Modernizare străzi 
zone de dezvoltare municipiul Alba  
Iulia lot 1 – strada Alcala de Henares (inclusiv 
legătura cu strada Gheorghe Șincai)”, Alba 
Iulia, Județul Alba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

există Proiect tehnic respectiv Rest de 
execuție, aprobat prin HCL 91/15.06.2022 
 
13)În prezent, strada din zona studiată este 
nemodernizată, respectiv sunt în stadiul 
de drum pietruit care prezintă gropi și 
denivelări, partea carosabilă nu are 
asigurată panta transversală necesară, 
favorizând stagnarea apelor pluviale și 
infiltrarea acestora la nivelul patului 
drumului; pietruirea existentă are grosimi 
variabile 15,0...20,0 cm. Toate aceste 
defecţiuni îngreunează foarte mult 
desfăşurarea circulaţiei riveranilor, a 
mașinilor de intervenție și afectează 
dezvoltarea economică a zonei. 
Mai mult, această stradă poate deveni o 
arteră secundară/alternativă de circulație 
pentru descongestionarea traficului de pe 
DN 74 intrarea in municipiu dinspre 
Zlatna și localitățile din Apuseni. 
Prin proiectul "Modernizare străzi zone de 
dezvoltare municipiul Alba Iulia lot 1 – 
strada Alcala de Henares (inclusiv 
legătura cu strada Gheorghe Șincai)” se 
propune amenajarea unei suprafețe de 
teren de cca. 14000 mp prin lucrări ce 
constau în amenajarea carosabilului, a 
trotuarelor și pistă biciclete. 
Complementar se realizează canalizație 
tehnică, rețea apă pluvială și rețea 
iluminat public. 
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14)Se alocă suma de 2.300  mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții “Reabilitarea corpurilor 
Școlii Generale aparținând Liceu Teoretic I.C. 
Drăgușanu Victoria – SMIS 124842 din 
Victoria, Județul Brașov” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principalele avantaje/rezultate ale 
implementării proiectului sunt 
dezvoltarea zonei și a rețelei de transport 
rutier, reducerea costurilor de întreținere a 
vehiculelor și reducerea emisiilor de 
dioxid de carbon  
datorită fluidizării traficului. 
Indicatorii tehnico-economici pentru acest 
obiect au fost aprobați de către Consiliul 
local Alba Iulia prin HCL 281/2020, 
actualizați prin HCL 399/2021. 
14)Acordarea sumelor pentru reabilitarea 
corpului G al Liceului Teoretic Ion Codru 
Drăgușanu Victoria, clădirea școlii 
generale, este necesară în primul rând 
datorită faptului că această clădire nu a 
beneficiat de intervenții integrale pe 
partea de reabilitare în ultimii 20 de ani. 
Elevii învață în săli de clasă a căror 
reparații s-au făcut în caz de maximă 
urgență (igienizări sau mici reparații), 
clasele fiind în stare de degradare vizibilă 
(pereți crăpați, tencuiala căzută și reparată 
zonal). De asemenea, este nevoie de 
înlocuirea sistemului de încălzire și 
iluminat al clădirii, extrem de vechi (peste 
20 de ani vechime) și care produce mari 
consumuri de energie termica, fiind și 
energofage. Remedierea situației în care 
se afla clădirea prin intervenția acordată 
prin alocarea acestor fonduri poate 
contribui la crearea unui mediu propice 
învățării, confortului elevilor și creșterea 
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15)Se adaugă suma de 1.071 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții “Asfaltare strada Poștei, 
comuna Gârbovi, Județul Ialomița”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16)Se adaugă suma de 600 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții “Înființare alei pietonale 
comuna Gârbovi, Județul Ialomița ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
17)Se adaugă suma de 1.111 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții “Modernizare prin 
betonare parțial strazii drum spre Gara-Drum 
spre Gara-Slobozia pe o lungime de 1,180 ml 
in orasul Milișăuti, județul Suceava” 

interesului acestora pentru participarea la 
ore și îmbunătățirea rezultatelor școlare. 
15)Proiectul este important pentru 
comunitate deoarece face legătura dintre 
parcul comunal, primărie și sala de sport, 
școala. În prezent strada este pietruită, 
prezintă gropi și denivelări. Distanța 
propusă către modernizare este de 1000 
metrii liniari. Principalele avantaje ale 
implementării proiectului sunt 
dezvoltarea zonei și a rețelei de transport. 
Stadiul proiectului este aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici de către 
consiliul local , emiterea autorizației de 
construire. 
16)Creșterea siguranței pietonilor în zona 
străzilor Lalelei, Plopului, Prieteniei, 
Stadionului ,Primăriei . 
Aleile fac legătura între periferia 
localității și școala, grădinița, sala de 
sport, stadion. 
Distanța propusă către modernizare este 
de 3600 ml. Stadiul proiectului este 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
,emiterea autorizației de construire. 
 
17)Proiect tehnic aprobat, indicatorii 
tehnico-economici ai investiției aprobati 
prin HCL, au fost prevazute in bugetul pe 
2022 fondurile necesare implementării 
proiectului, implementare care poate 
începe în primăvara anului 2023. Acest 
drum nu a fost modernizat niciodată, este 
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18)Se alocă suma de 600 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții “Reabilitare Bloc 
locuințe P+2 în comuna Miloșești, județul 
Ialomița” 
 
19) Se alocă suma de 1.600 mii lei pentru pentru 
obiectivul de investiții “Modernizare drum 
comunal DC32 Cernești - Ciocotiș Kilometru 
5+800,00 - Kilometru 9+350,00, 
Lungime=3,550 Kilometrii, Cernești, Județul 
Maramureș” 
 
20)Se alocă suma de 510 mii lei pentru 
obiectivul de investiții “Reabilitare, 
modernizare cămine culturale Cecălaca, 
Atintiș, Județul Mureș” 
 
Autor: Grup USR 

un obiectiv care necesita intervenție de 
urgență deoarece drumul este intens 
circulat, sunt agenți economici care 
utilizează aceasta artera de drum. 
 
18) Eficientizare energetică (reparație 
șarpantă, anvelopare termică,reabilitare 
sistem iluminat și alimentare cu apă) 
 
 
19)Proiectul este unul extrem de necesar 
pentru locuitorii localității Cernești. Până 
în prezent au fost decontate lucrări de 
1700 mii lei dar sunt facturi neachitate în 
sumă de 600 mii lei dar și un rest de 
execuție în sumă de 2067,5 mii lei.  
 
20)Căminele culturale din Ațintiș sunt 
necesare pentru desfășurarea unor 
activități cultural-artistice pentru și de 
către tinerii din comunitate. Din 
nefericire, pe fondul reducerii sprijinului 
financiar acordat din bani publici, 
construcția s-a degradat odată cu trecerea 
timpului. Reabilitarea și modernizarea 
căminelor culturale, împreună cu 
organizarea evenimentelor specifice ar 
anima viața comunității și poate, ar duce 
la repopularea treptată a zonei.  
Sursa de finanțare: 
Fondurile vor fi asigurate din bugetul 
Ministerul de Finanțe -AG, Capitolul 51, 
titlul 55 - Alte transferuri 
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1012. Anexa nr.7 SUME defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 
 

 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 - județul ILFOV – 
oraș MĂGURELE - cu suma de 425 mii lei 
pentru ”Reabilitare si eficientizare centru oraș 
Măgurele”, județul Ilfov.  
 
Autor: 
Florin CÎȚU – senator PNL 

Sumele alocate pentru proiectul de 
investiții ”Reabilitare si eficientizare 
centru oraș Măgurele, județul Ilfov” 
reprezintă numai o parte din valoarea 
totală a proiectului de investiții de interes 
local, diferența fiind acoperită din bugetul 
local și alte surse. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa nr.3/65 MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE /Capitolul 5001/grupa 
50/aricolul 01 
TITLUL V- Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 

1013.  Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL GORJ - cu suma de 200 
mii lei pentru cofinantarea obiectivelor de 
investitii aflate in derulare in comuna 
Danciulesti, judetul Gorj 
 
Autorul amendamentului: 
Ion IORDACHE -  senator PNL 

Cofinantarea obiectivelor de investitii 
aflate in derulare in comuna 
Danciulesti, judetul Gorj 
 
Beneficiarul amendamentului – 
Primăria comunei Danciulesti, județul 
Gorj 

 
Sursa de finanțare: diminuarea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finantelor - Actiuni 
Generale/ TITLUL V FONDURI DE 
REZERVĂ 
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1014. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL GORJ - cu suma de 200 
mii lei pentru cofinantarea obiectivelor de 
investitii aflate in derulare in comuna Licurici, 
judetul Gorj 
 
Autorul amendamentului: 
Ion IORDACHE -  senator PNL 

Cofinantarea obiectivelor de investitii 
aflate in derulare in comuna Licurici, 
judetul Gorj 
 
Beneficiarul amendamentului – 
Primăria comunei Licurici, județul 
Gorj 

 
Sursa de finanțare: diminuarea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finantelor - Actiuni 
Generale/ TITLUL V FONDURI DE 
REZERVĂ 

1015. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL GORJ - cu suma de 225 
mii lei pentru cofinantarea obiectivelor de 
investitii aflate in derulare in comuna 
Tantareni, judetul Gorj 
 
Autorul amendamentului: 
Ion IORDACHE -  senator PNL 

Cofinantarea obiectivelor de investitii 
aflate in derulare in comuna 
Tantareni, judetul Gorj 
 
Beneficiarul amendamentului – 
Primăria comunei Tantareni, județul 
Gorj 

 
Sursa de finanțare: diminuarea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finantelor - Actiuni 
Generale/ TITLUL V FONDURI DE 
REZERVĂ 

1016. Anexa nr. 7 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr. 
7 - SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 

Pentru realizarea obiectivului de 
investiții ,,Modernizare sistem iluminat 
public UAT Albeștii de Muscel, județul 
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2024-2026 
 

 

și estimări pe anii 2024-2026 – județul Argeș cu 
suma de 220 mii lei pentru cofinanțarea 
obiectivului de investiții ,,Modernizare sistem 
iluminat public Comuna Albeștii de Muscel, 
județul Argeș”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Alina Ștefania Gorghiu – Senator PNL 
Dănuţ Bica - Senator PNL 
Daniel Constantin – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Senat și 
Camera Deputaților 

Argeș”, finanțat prin Agenția Fondului de 
Mediu si aflat in curs de execuție, 
Consiliul Local al Comunei Albeștii de 
Muscel solicită alocarea sumei de 220 mii 
lei, necesară pentru cofinanțarea 
proiectului. 
Realizarea acestei investiții este necesară 
pentru a se asigura populației din comuna 
Albeștii de Muscel un serviciu de iluminat 
public modern și conformării cu  
prevederile legislației specifice în vigoare.  
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa nr. 3/65 MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE /Capitolul 5001/grupa 
50/aricolul 01 
TITLUL V- Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 

1017. Anexa nr. 7 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 
 

 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr. 
7 - SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 – județul Argeș cu 
suma de 70 mii lei pentru cofinanțarea 
obiectivului de investiții ,,Canalizarea și 
epurarea apelor uzate menajere, comuna 
Albeștii de Muscel, județul Argeș”.  
  
 
 
 
Autori: 

Pentru realizarea obiectivului de 
investiții ,,Canalizarea și epurarea apelor 
uzate menajere, comuna Albeștii de 
Muscel, județul Argeș”, finanțat prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală 
(PNDL II), Consiliul Local al Comunei 
Albeștii de Muscel solicită alocarea sumei 
de 70 mii lei, necesară pentru cofinanțarea 
proiectului. 
Realizarea acestei investiții este necesară 
pentru a se asigura accesul populației, 
instituțiilor publice și agenților economici 
din localitatea Albeștii de Muscel la 
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Alina Ștefania Gorghiu – Senator PNL 
Dănuţ Bica - Senator PNL 
Daniel Constantin – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Senat și 
Camera Deputaților 

serviciul public de canalizare și epurare a 
apelor uzate menajere și industriale, în 
vederea creșterii calității vieții și 
conformării cu prevederile legislației 
specifice în vigoare.  
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa nr. 3/65 MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE /Capitolul 5001/grupa 
50/aricolul 01 
TITLUL V- Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 

1018.  Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL ILFOV – Oraș Buftea 
- cu suma de 625 mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiții ”Realizarea 
instalațiilor electrice de iluminat public a 
Străzii Tamaș din orașul Buftea, Județul Ilfov” 
 
Autorul amendamentului: 
Nicoleta PAULIUC -  Senator PNL 

Obiectivul de investiții de interes local 
este deosebit de important și, pentru 
moment, nu poate fi finanțat prin alte 
programe de finanțare naționale sau FEN. 
Sumele propuse acoperă parțial costul 
total al proiectului (882 mii lei fără TVA), 
diferența fiind acoperită din bugetul local. 
Investiția presupune racordul la rețeaua 
existentă, stâlpi și sisteme de iluminat de 
tip led, economice, în perimetru Străzii 
Tămaș.  

 
Sursa de finanțare: diminuarea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finantelor - Actiuni 
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Generale/ TITLUL V FONDURI DE 
REZERVĂ 

1019. Anexa 7 - Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 
 
Poziția 4 - Județul Bacău 

Modernizare târg comunal Secuieni – 300 mii lei 
 
Autori: 
Daniel Fenechiu, senator PNL BACĂU 
Ciofu Catalina, deputat PNL BACĂU 
Haratau Elena, deputat PNL BACĂU 
Fechet Mircea, deputat PNL BACĂU 

Amenajarea spațiului pentru desfășurarea 
târgului comunal săptămânal este extrem 
de necesară deoarece spațiul actual nu 
asigura condițiile minime de dotare , de 
igiena , necesare desfășurării activității 
comerciale . Spațiul se afla pe domeniul 
public al comunei Secuieni și este 
singurul loc unde se pot desfășura 
activitățile de comercializare la care au 
acces toți cetățenii comunei Secuieni cat 
si comunele din jur! 
Modernizarea acestuia ar atrage 
comercianții si taxa percepută s-ar 
constitui venituri la bugetul local al 
comunei 
 
Sursa de finanțare: 
Ministerul de Finanțe - Acțiuni Generale 
Anexa3/65 Titlul 7 - Alte transferuri 

1020. Anexa 7 
 
SUME ALOCATE DIN SUME DEFALCATE 
DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 
PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2023 

Se solicită suplimentarea alocărilor pentru 
Municipiul Moinesti cu suma de 400 mii lei 
pentru echilibrarea bugetelor locale ale UAT 
Municipiul Moinesti pentru finantarea 
contributiei proprii (2%, ajustari de pret si 
cheltuieli neeligibile)  aferente proiectului 
finantat din fonduri externe nerambursabile ,, 
Modernizarea coridorului de mobilitate 

Proiectul finantat din fonduri esterne 
nerambursabile „Modernizarea 
coridorului de mobilitate urbana integrata 
in zona centrala a municipiului Moinesti 
Cod SMIS: 122079” este in curs de 
implementare, fiind unul de maxima 
importanta pentru locuitorii municipiului 
Moinesti. Avand in vedere faptul ca, 
valoarea acestuia este de 51.357.104,78 
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urbana integrata in zona centrala a 
municipiului Moinesti 
Cod SMIS: 122079” 
 
 
Autorii amendamentului:  
Daniel Fenechiu, senator PNL BACĂU 
Ciofu Catalina, deputat PNL BACĂU 
Haratau Elena, deputat PNL BACĂU 
Fechet Mircea, deputat PNL BACĂU 

lei din care contributia Municipiului 
Moinesti de aproximativ 8.000.000 lei la 
care se adauga ajustarile de pret, pentru 
finantarea cheltuielilor neeligibile a fost 
contractat un credit bancar in valoare de 
6.001 mii lei. Dar dinamica preturilor 
precum si lucrarile conexe care trebuie 
efectuate pentru ca proiectul sa fie 
finalizat la termenele stabilite prin 
contractul de finantare si contractul de 
lucrari, duc la necesitatea identificarii de 
surse financiare suplimentare. Municipiul 
Moinesti deruleaza in prezent 14 proiecte 
finantate din fonduri externe 
nerambursabile, contributiile proprii 
pentru implementarea acestora fiind 
permanent o preocupare a municipalitatii 
pentru gasirea de surse de finantare. 
Sursa de finanțare: Diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL  FINANȚELOR 
PUBLICE – ACȚIUNI GENERALE/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 

1021. Anexa 7 
 
SUME ALOCATE DIN SUME DEFALCATE 
DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 
PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2023 

Se solicită suplimentarea alocărilor pentru 
Județul Bacău cu suma de 400 mii lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale UAT Comănești 
- judetul Bacău pentru finanțarea investiției : 
Proiectarea și execuția lucrărilor aferente 
obiectivului Eficientizarea energetică a 
clădirilor publice – Spitalul Orășenesc  
„IOAN LASCĂR” COMĂNEȘTI (strada 
Vasile Alecsandri, nr.1, proiect în 

Obiectivul de investitie Eficientizarea 
energetică a clădirilor publice – 
Spitalul Orășenesc  „IOAN LASCĂR” 
COMĂNEȘT, pentru care a fost semnat 
contract de finanțare în data de 
25.07.2018, cu termen de finalizare la 
30.06.2023, cu stadiul  fizic de execuție 
al lucrării de 74%, este unul extrem de 
necesar având în vedere necesitatea 
creșterii accesibilității la diagnosticare, 
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implementare POR 2014-2020, Axa prioritară 
3), cond SMIS 118689. 
 
Autorii amendamentului:  
Daniel Fenechiu, senator PNL BACĂU 
Ciofu Catalina, deputat PNL BACĂU 
Haratau Elena, deputat PNL BACĂU 
Fechet Mircea, deputat PNL BACĂU 
 

tratament și monitorizare a pacienților 
din arealul Spitalului orășenesc ”Ioan 
Lascăr” Comănești, precum și 
diversificarea specialităților medicale din 
structura unității pentru ca pacienții să 
beneficieze de o gamă largă de servicii 
medicale preventive a infecțiilor 
nocosomiale, de urgență, curative și 
reabilitare de calitate și la standarde cât 
mai înalte, este necesară dotarea cu 
echipamente de înaltă performanță, 
raportat la gradul de utilizare a spitalului, 
spital aflat la intersectarea regiunii 
Moldova cu Transilvania. 
Prin programul de investiții,  Spitalul 
orășenesc ”Ioan Lascăr” Comănești  face 
eforturi pentru a asigura furnizarea de 
servicii medicale de înaltă calitate 
populației orașului Comănești și 
localităților arondate de pe valea 
Trotușului, cu adresabilitate la peste 
75.000 locuitori, la înalți parametri 
calitativi și urmărește asigurarea 
accesului echitabil la servicii de sănătate 
cât mai aproape de nevoile individului și 
comunității, contribuind la îndeplinirea 
strategiei locale privind politicile de 
investiții generale regionale pentru 
asigurarea calității serviciilor medicale 
prin dezvoltarea, modernizarea 
infrastructurii și dotarea unităților 
sanitare cu necesarul optim/performant 
pentru realizarea actului medical. 
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Dotarea inexistentă cu echipamente 
pentru curățenie și dezinfecție pentru a 
preveni infecțiile nocozomiale a secției de 
chirurgie, blocului operator și 
compartimentului A.T.I. contravine 
legislației în vigoare, astfel se  impune 
folosirea echipamentelor care conferă o 
mare siguranță și îndeplinesc standardele 
de acreditare a spitalului. 
 
Sursa de finanțare: Diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL  FINANȚELOR 
PUBLICE – ACȚIUNI GENERALE/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 

1022. Anexa 7 
 
SUME ALOCATE DIN SUME DEFALCATE 
DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 
PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2023 

Se solicită suplimentarea alocărilor pentru 
Orașul Dărmănești cu suma de 400 mii lei 
pentru echilibrarea bugetelor locale ale UAT 
Orașul Dărmănești pentru finanțarea 
contribuției proprii 
la Obiectivul de investiții aferente proiectului 
finanțat prin Programul național de investiții 
”Anghel Saligny”, ”Centura ocolitoare de 
trafic greu , in orașul Dărmănești, județul 
Bacău . 
Contract de finanțare  nr. 54/01.11.2022 
 
 
Autorii amendamentului:  
Daniel Fenechiu, senator PNL BACĂU 
Ciofu Catalina, deputat PNL BACĂU 
Haratau Elena, deputat PNL BACĂU 
Fechet Mircea, deputat PNL BACĂU 

Obiectivul de investiții aferent 
proiectului, ”Centura ocolitoare de 
trafic greu , in orașul Dărmănești, 
județul Bacău” ,Contract de finanțare  
nr. 54/01.11.2022, finanțat prin 
Programul național de investiții ”Anghel 
Saligny”, este in curs de implementare, 
fiind unul de maxima importanta pentru 
locuitorii orașului Dărmănești, valoarea 
acestuia fiind de 21.012.749,71 lei din 
care contribuția Orașului Dărmănești de  
1.012.749,71 lei  
Realizarea unei variante de ocolire a 
orașului ar avea un impact favorabil, 
datorita avantajelor pe care le-ar aduce, si 
anume: reducerea degradării si a uzurii 
arterelor existente, reducerea 
semnificativa a poluării mediului prin 
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 reducerea noxelor si a zgomotului, 
realizarea legăturilor intre rețele de 
transport care atrag fluxuri de mărfuri si 
nu in ultimul rând eliminarea stresului 
cauzat de traficul aglomerat din localitate. 
Drumul propus va servi drept varianta 
ocolitoare a orașului Dărmănești 
asigurând tranzitul autovehiculelor de 
tonaj greu intre strada Energiei  (DJ 123) 
si Drumul național DN12A, reușind astfel 
reducerea poluării fonice a accidentelor 
precum si ambuteiajelor frecvente din 
zona centrala a orașului. 
In acest moment orașul Dărmănești 
implementează mai multe proiecte cu 
fonduri europene cu o cofinanțare mare și 
este în imposibilitatea de asigura integral 
sumele necesare finanțării proiectelor. 
Sursa de finanțare: Diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL  FINANȚELOR 
PUBLICE – ACȚIUNI GENERALE/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 

1023. Anexa 7 
 
SUME ALOCATE DIN SUME 
DEFALCATE DIN TAXA PE 
VALOAREA ADAUGATA PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2023 

Se solicită suplimentarea alocărilor pentru oraș 
Slănic Moldova, Județul Bacău cu suma de 
2.200 mii lei pentru echilibrarea bugetelor 
locale ale UAT Oraș Slănic-Moldova, jud 
Bacău pentru finantarea expropierii în cauză de 
utilitate publică pentru
 implementarea
 proiectului.,, RESTAURAREA 
CENTRULUI CULTURAL ”CLĂDIRE 
CAZINO” ÎN VEDEREA AMENAJĂRII 

Obiectivul  de  investiție   ,,  
RESTAURAREA 
„CLĂDIRE CAZINO” ÎN 
VEDEREA AMENAJĂRII UNUI 
CENTRU CULTURAL IN ORASUL  
SLANIC  MOLDOVA,  JUDETUL 
BACAU, obiectiv pentru care s-a 
aprobat Nota Conceptuală prin H.C.L 
147 din 28.12.2019 și pentru care s-a 

obținut AVIZUL MINISTERULUI 
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UNUI CENTRU CULTURAL IN ORASUL 
SLANIC MOLDOVA, JUDETUL BACAU,, 

 
Autorii amendamentului: 

 
Daniel Fenechiu, senator PNL BACĂU 
Ciofu Catalina, deputat PNL BACĂU 
Haratau Elena, deputat PNL BACĂU 
Fechet Mircea, deputat PNL BACĂU 

CULTURII nr 186/Ex/2022 în vederea 

exproprierii, pentru cauză de 

UTILITATE PUBLICĂ a imobilului 
Clădire Cazino, situat în Oraș Slănic 
Moldova, str Vasile Alecsandri nr 3, 
înscris în Lista Monumentelor Istorice 
cod LMI BC-II-m-A-00901 

 
„CLĂDIREA CAZINOULUI” din 
orașul Slănic- Moldova este prima 

cladire cazino construita in Romania 
si al 5 lea din Europa, fiind construit 
prin subscriptie publică si a fost utilizat 
pentru spectacole pentru strangere 
fonduri pentru educatie si sanatate. 
Acesta este cel mai important edificiu 
de cultură și artă construit la sfarsitul 
secolul XIX, abandonarea 
acestuia, având repercusiuni
 deosebite
 asupra conservării 
patrimoniului cultural. 
Centru Cultural care se va inființa 
în Clădirea 
|cazinoului este un obiectiv de 
importanță vitală pentru statiunea 
balenoclimatica de interes național 
Slănic-Moldova, intrucat alaturi de 
tratamentul balnear si resurse 
terapeutice este nevoie de acest edificiu 
pentru a completa atractiile turistice. 
Clădirea Cazinoul din Slănic Moldova, 
a trecut în 
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proprietate privată începând cu anul 
1994. Proprietarii, persoane juridice 
de drept privat, subsecvenți, ai 
Monumentului istoric Cazinou Slănic 
Moldova, timp de 28 de ani nu au 

făcut nicio investiție sau lucrare de 

întreținere minimală pentru 

conservarea Monumentului Istoric. 

Aceștia, nu și-au îndeplinit sub nicio 

formă, obligațiile rezultate din 

prevederile Legii 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice, 
UAT oraș Slănic Moldova din județul 
Bacău nu dispune de resursele necesare 
pentru aexpropierea Clădirii Cazino, iar 
suma propusa in amendament este 
imperios necesara in contextul bugetar 
si fiscal actual, marcat de insuficienta 
resurselor ,dar si de cresterea mare a 
costurilor cheltuielilor publice, venind 
ca un sprijin important in asigurarea 
conditiilor pentru realizarea acestui 
obiectiv. 

 
Sursa de finanțare: Diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE – ACȚIUNI GENERALE/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 

1024.  Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 

Obiectivul de investiții de interes local 
este deosebit de important și, pentru 
moment, nu poate fi finanțat prin alte 
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Poziția 12 – Județul Călărași 2024-2026 – JUDEȚUL CĂLĂRAȘI – 
Comuna Nicolae Bălcescu - cu suma de 800 mii 
lei pentru realizarea obiectivului de investiții 
”Modernizare străzi în comuna Nicolae 
Bălcescu, Județul Călărași” 
 
Autorii amendamentului: 
Ciprian PANDEA -  Senator PNL 
Emil DUMITRU – Deputat PNL 

programe de finanțare naționale sau FEN. 
Sumele propuse acoperă parțial costul 
total al proiectului, diferența fiind 
acoperită din bugetul local. Investiția 
presupune modernizarea unor străzi din 
localitatea Nicolae Bălcescu, în prezent 
aproximativ 90% din străzile localității 
nefiind asfaltate.  

 
Sursa de finanțare: diminuarea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanțelor - Acțiuni 
Generale/ TITLUL V FONDURI DE 
REZERVĂ 

1025. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 12 – Județul Călărași 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr. 
7 SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 - Județul Călărași 
– Municipiul Oltenița – cu suma de 450 mii lei 
pentru cheltuieli curente și de capital, respectiv 
realizare DALI (Documentație de avizare a 
lucrărilor de intervenții) pentru: 

- Reabilitare termică clădire Club SNO – 
150 mii lei 

- Reabilitare termică trei corpuri clădiri 
Liceul Nicolae Bălcescu – 200 mii lei 

- Reabilitare corp clădire IGO – 100 mii lei 

Autorii amendamentului: 
Ciprian PANDEA -  Senator PNL 

 
 
Sumele sunt necesare pentru acoperirea 
cofinanțării lucrărilor ce vor fi realizate 
prin PNRR, întrucât bugetul local nu are 
suficiente resurse ținând cont și de 
celelalte necesități. 
 
 
 
 
 
 
 

503



 
 

Emil DUMITRU – Deputat PNL Sursa de finanțare: diminuarea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanțelor - Acțiuni 
Generale/ TITLUL V FONDURI DE 
REZERVĂ 

1026. Anexa 7 

SUME ALOCATE DIN SUME DEFALCATE 
DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 
PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2023 

Se solicită suplimentarea alocărilor pentru Orașul 
Slănic-Moldova cu suma de 400 mii lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale UAT Oraș 
Slănic-Moldova pentru finanțarea din surse 
proprii (documentații implementare, ajustări de 
preț și cheltuieli neeligibile) aferente proiectului 
finanțat din fonduri externe nerambursabile ,, 
REABILITARE, EXTINDERE ȘI 
MODERNIZARE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APĂ, STAȚII DE 
TRATARE ÎN ORAȘUL SLANIC 
MOLDOVA, JUDEȚUL BACĂU” 

Autorii amendamentului: 
Daniel Fenechiu, senator PNL BACĂU 
Ciofu Catalina, deputat PNL BACĂU 
Haratau Elena, deputat PNL BACĂU 
Fechet Mircea, deputat PNL BACĂU 

Proiectul finanțat din fonduri externe 
nerambursabile „REABILITARE, 
EXTINDERE ȘI MODERNIZARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, 
STAȚII DE TRATARE ÎN ORAȘUL 
SLANIC MOLDOVA, JUDEȚUL 
BACĂU cu nr AS-1531/2022 pentru care 
s-a aprobat suma de 32.000.000 și care 
este în curs de implementare, este unul de 
maximă importanță pentru locuitorii 
orașului Slănic-Moldova. 
Având în vedere faptul că, valoarea 
acestuia este de 76.449.921,18 lei din care 
contribuția orașului Slănic Moldova 
pentru realizarea de Documentației 
tehnico-economică este de aproximativ 
3.000.000 lei la care se adaugă ajustările 
de preț, pentru finanțarea cheltuielilor 
neeligibile duc la necesitatea identificării 
de surse financiare suplimentare. 
Orașul Slănic Moldova derulează în 
prezent peste 10 proiecte finanțate din 
fonduri externe nerambursabile, 
contribuțiile proprii pentru implementarea 
acestora fiind permanent o preocupare a 
administrației pentru găsirea de surse de 
finanțare. 
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Sursa de finanțare: Diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE – ACȚIUNI GENERALE/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 

1027. Anexa nr. 7 
Anexa  - SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 
 
Județul VÎLCEA :  139.333 lei 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la 
Anexa 7 - Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 cu suma 
de  650 mii lei pentru reabilitare Palatul Copiilor 
din Municipiul  Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea. 
Autorul amendamentului: 
Claudia Mihaela Banu – Senator PNL 
 

Palatul Copiilor din  Râmnicu Vâlcea a 
fost înfiinţat din mai 1953, fiind o clădire 
monument istoric edificată încă din 
secolul al XVIII-lea (Conacul Socoteanu-
Lahovari), astfel încât necesită reabilitare, 
în prezent. La Palatul Copiilor se 
desfășoară peste 30 de activități 
extrașcolare cu caracter ştiinţific şi 
tehnico-aplicativ, cultural-artistic şi 
sportiv-turistic, constituind singurul 
centru de socializare-culturalizare, de 
formare și dezvoltare a personalității 
copiilor din municipiul Râmnicu Vâlcea, 
dar și din tot județul. 
Sursa de finanțare:  
Din sumele prevăzute la Ministerul 
Finanțelor Publice – Acțiuni Generale, 
capitolul 5100, grupa/titlul 55 – Titlul VII 
alte transferuri 

1028. Anexa nr. 7 
Anexa  - SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 
 
Județul VÎLCEA :  139.333 lei 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la 
Anexa 7 - Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 cu suma 
de  900 mii lei pentru reabilitarea Clubului 
Sportiv Școlar din municipiul Râmnicu Vâlcea. 
Autorul amendamentului: 
Claudia Mihaela Banu – Senator PNL 

Clubul Sportiv Școlar reprezintă singurul 
centru care pregătește, la nivelul 
municipiului, tinerii sportivi de 
performanță în cadrul a 7 secții (baschet, 
box, fotbal, handbal, karate, lupte greco – 
romane și tenis de masă) și 30 de grupe (și 
anume: 21 grupe de începători, 6 grupe de 
avansați și 3 grupe de performanță) cu 
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rezultate notabile la competiții naționale și 
internaționale. 
Sursa de finanțare:  
Din sumele prevăzute la Ministerul 
Finanțelor Publice – Acțiuni Generale, 
capitolul 5100, grupa/titlul 55 – Titlul VII 
alte transferuri 

1029.  Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL PRAHOVA – Comuna 
Gura Vadului - cu suma de 200 mii lei pentru 
realizarea proiectului de investiții “Reabilitare, 
modernizare, extindere sediu primărie 
comuna Gura Vadului”. 
Autor: 
Roberta Alma Anastase -  senator PNL 
 

Bugetul local al Comunei Gura Vadului, 
județul Prahova, nu permite finalizarea 
unor lucrări de investiții de interes local, 
motiv pentru care se solicită alocări 
suplimentare din sumele defalcate din 
TVA. 
 
 
 
 
Sursa de finanțare: diminuarea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul FINANTELOR 
PUBLICE – ACȚIUNI 
GENERALE/Capitolul 
5001/grupa50/articolul 1 
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 

1030. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL PRAHOVA – comuna 
Iordăcheanu – cu suma de 200 mii lei pentru 

Bugetul local al Comunei Iordăcheanu, 
județul Prahova, nu permite finalizarea 
unor lucrări de investiții de interes local, 
motiv pentru care se solicită alocări 
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realizarea proiectului de investiții “Înființare 
sistem de canalizare menajeră în comuna 
Iordăcheanu”. 
 
Autor: 
Roberta Alma Anastase -  senator PNL 
 

suplimentare din sumele defalcate din 
TVA. 
 
Sursa de finanțare: diminuarea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul FINANTELOR 
PUBLICE – ACȚIUNI 
GENERALE/Capitolul 
5001/grupa50/articolul 1 
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 

1031. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL PRAHOVA – comuna 
Berceni – cu suma de 200 mii lei pentru 
realizarea proiectului de investiții “Aducție și 
apă potabilă – gospodărie de apă în comuna 
Berceni”. 
 
Autor: 
Roberta Alma Anastase -  senator PNL 
 

Bugetul local al Comunei Berceni, județul 
Prahova, nu permite finalizarea unor 
lucrări de investiții de interes local, motiv 
pentru care se solicită alocări 
suplimentare din sumele defalcate din 
TVA. 
 
Sursa de finanțare: diminuarea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul FINANTELOR 
PUBLICE – ACȚIUNI 
GENERALE/Capitolul 
5001/grupa50/articolul 1 
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 

1032. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 39 - Județul VASLUI 

Se suplimentează creditele bugetare prevăzute 
la Anexa 7 - SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026, Poziția 
39 - Județul VASLUI, UAT municipiul Bârlad, cu 

Casa Cuza din municipiul Bârlad, județul 
Vaslui, unde s-a născut și a locuit pentru 
scurt timp domnitorul Alexandru Ioan 
Cuza, a fost construită în anul 1812. Ea 
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suma de 1.250 mii lei, pentru Reabilitare, 
restaurare și consolidare “Casa Cuza”, 
municipiul Bârlad, județul Vaslui - proiectare 
și execuție. 
 
 
 
Autorii amendamentului: 
Iulian Mihail BÎCA - Senator PNL 
Tudor POLAK - Deputat PNL 

reprezintă un obiectiv de interes turistic și 
istoric de interes național. 
La 15 mai 2023 se împlinesc 150 de ani de 
la încetarea din viață a Domnitorului 
Unirii. Construcția este într-o stare 
avansată de degradare și necesită 
intervenții structurale, în regim de 
urgență. 
 
Sursa de finanțare: Diminuarea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65 MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 
/Capitolul 5001/grupa 50/articolul 01 
TITLUL V - Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 

1033. ANEXA 7 - Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Finanțarea cu 225 mii lei a obiectivului de 
investiții: “Proiectare și execuție amplasare și 
dotare teren sport în sat Măneciu Pamanteni - 
Mocani,din comuna Maneciu,  
județul Prahova” 
 
Autori: 
senator Alexandru Nazare -PNL 
 

-Valoarea totala a investitiei este de 
444.000 lei, cu o prevedere bugetara de 
161.000 lei, si un necesar de 283.000 lei 
pentru finalizarea investitiei. 
- Școala Gimnazială Măneciu Pământeni 
are unul din cele două corpuri ale clădirii, 
în care învață peste 120 de elevi, în zona 
Mocani, o zonă intens populată din satul 
Măneciu Pământeni. Satul este al doilea 
ca întindere și număr de populație, din 
cele 9 sate componente ale comunei 
Măneciu, aceasta având peste 10.000 de 
locuitori. Școala nu are nicio bază 
sportivă în apropiere, elevii 
desfășurându-și orele de sport în curtea 
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școlii, iar în anotimpurile reci, în sălile de 
clasă. 
 
Sursa de finanțare: 
Ministerul de Finanțe - Acțiuni Generale 
Anexa3/65 Titlul 7 - Alte transferuri 

1034. Anexa 7 
 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 
 

Finanțarea cu 1250 mii lei a obiectivului de 
investiții: „Construire dispensar medical în 
localitatea Ideciu de Jos, comuna Ideciu de Jos, 
județul Mureș” 
 
Autori: 
deputat Ervin Molnar-PNL 
senator Ioan Cristian Chirteș-PNL 
 

Asigurarea infrastructurii sanitare în 
commune reprezintă premisa repopulării 
zonelor rurale ale României. 
În momentul de față locuitorii comunei 
Ideciu de Jos din județul Mureș sunt 
nevoiți să se deplaseze zeci de km pentru 
a avea acces la servicii sanitare curativ-
profilactice. 
 
Sursa de finanțare: 
În bugetul Ministerului Finanțelor 
Publice- Acțiuni Generale, Anexa nr.3/65 
se suplimentează creditele de angajament 
și creditele bugetare cu suma de 1250 mii 
lei la capitolul 5401 “ Alte servicii 
publice generale”, titlul 50 „Fonduri de 
rezervă”, articolul 50.01 „Fond de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului”  

1035. Anexa 7 
 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Extindere și modernizare parcări, zona Biblioteca 
Municipală, str. Aviatorilor, municipiul 
Petroșani, județul Hunedoara 625 mii lei 
 

(senator Muntean Lucica Dina, PNL) 

Suplimentarea sumei este necesară pentru 
asigurarea în bune condiții a programului 
de modernizarea și reparare a 
infrastructurii rutiere, respectiv realizarea 
parcării pentru accesul auto in zona 
Bibliotecii Municipale. 

Sursă de finanțare – Bugetul de stat 
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1036. Anexa nr. 7 Alocarea a 50.000 mii lei către Consiliul Judeţean 
Braşov în vederea finalizării lucrărilor la 
Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav. 

Autor: Dep. Tudor-Vlad Benga - neafiliați 

Ar fi inechitabil ca Judeţul Braşov sa nu 
primească sprijin de la nivel naţional 
pentru obiectiv de investiţii ce ar 
contribui la dezvoltarea întregii zone şi 
inclusiv la rezolvarea problemei 
supraaglomerării Aeroportului Otopeni. 

Sursa de finanţare: 
9 

Diminuarea sumelor din Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

1037. Anexa nr. 7 Alocarea a 20.000 mii lei către Consiliul Judeţean 
Braşov în vederea demarării proiectului de 
construire a Spitalului Regional Braşov. 

Autor: Dep. Tudor-Vlad Benga - neafiliați 

Situaţia sanitară impune investiţii noi în 
infrastructură medicală astfel că va fi 
necesar într-un orizont de timp relativ 
scurt să avem câte un spital regional în 
fiecare dintre regiunile ţării. 

Sursa de finanţare: 
9 

Diminuarea sumelor din Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

1038. Anexa nr.7 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 

Se suplimentează sumele prevăzute la Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 - Județul OLT- 
Comuna Sopârlița –– cu suma de 625 mii lei 
pentru cheltuieli curente și de capital. 
 
Autor: Liviu VOICULESCU – senator PNL 

Sumele propuse sunt absolut necesare 
pentru cheltuieli curente și de capital în 
Comuna Șopârlița, Județul OLT. 
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa nr.3 /65 MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE – ACȚIUNI 
GENERALE /Capitolul 
5001/grupa50/articolul 01 
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TITLUL V – Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 

1039. Anexa nr. 7 SUME defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Proiectul „Construire platforme pentru 
deșeuri vegetale și deșeuri din construcții” în  
patru comune din jud. Teleorman:  
com.Mereni – 625.000 lei, com.Bragadiru – 
625.000 lei, com.Dobrotești – 625.000 lei,  
com.Vârtoape – 625.000 lei. 
 
Autorii amendamentului:  
- Eugen PÎRVULESCU, senator PNL 
TELEORMAN 
- Costel BARBU, deputat PNL TELEORMAN  
- Florică Ică CALOTĂ, deputat PNL 
TELEORMAN 
- Maria STOIAN, deputat PNL 
TELEORMAN 
 

Jud. Teleorman este format din trei 
municipii, două oraşe şi 92 de comune, cu 
231 de sate. Jud. Teleorman se 
învecinează cu județele Olt, Argeș, 
Dâmbovița și Giurgiu și se află la granița 
cu Bulgaria, fiind situat la nord de Dunăre. 
Com. Mereni se află în partea de N-E a 
jud. TR, com. Bragadiru în partea de S-E 
a jud. TR, com. Dobrotești se află în 
partea de N-V a jud. TR, iar com. 
Vârtoapele în partea centrală a jud. TR.  
Amenajarea platformelor pentru deșeuri 
vegetale și deșeuri din construcții în cele 
4 comune din jud. TR poate deservi 
locuitorii din 40 de comune din cele 92 din 
județ (aproximativ jumătate din județ). 
Conform informațiilor există în județ un 
nr. relevant de mare de persoane care și-
au exprimat intenția de a depozita 
deșeurile vegetale și deșeurile din 
construcții.  
Principala deficiență atât la nivel național 
cât si la nivel local este lipsa unor 
asemenea  
structuri (platforme de depozitare deșeuri 
vegetale și din construcții) destinate 
depozitării deșeurilor  
din construcții și vegetale. Investiția în 
aceste elemente de infrastructură 
anticipăm că se va reflecta în scurt timp 
și nu doar în comportamente pozitive 
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legate de infrastructura de mediu, ci 
dezvoltarea unui asemenea proiect este 
necesară și oportună în același timp 
deoarece asemenea demersuri sprijină 
dezvoltarea jud. Teleorman. 
Oportunitatea investiției: 
- Este necesar a se respecta Directiva 
1999/31/CE privind depozitarea 
deșeurilor, cu modificările si 
completările ulterioare.  
- Realizarea investiției propuse, poate 
satisface condițiile de aliniere la 
standardele impuse  
de către Uniunea Europeană.  
- Asigurarea accesului cetățenilor 
județului Teleorman la infrastructură 
prietenoasă cu mediul și  
adaptată nevoilor comunității și a 
mediului înconjurător.  
- Lansarea activităților de colectare a 
deșeurilor din construcții.  
- Stimularea interesului pentru 
activitățile de colectare si depozitare 
deșeuri vegetale.  
- Cresterea nivelului de educatie 
ecologică pentru comunitatea din Jud. 
Teleorman. 
Obiectivele specifice: 
-Îmbunătățirea nivelului calității mediului 
înconjurător și a calității infrastructurii de 
mediu din jud. Teleorman; 
-Eficientizarea sistemului de colectare 
selectivă a deșeurilor; 
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-Creșterea calității serviciilor de 
salubritate a Jud. Teleorman. 
 
Sursa de finanțare: 
 
MF- AG, Fondul de rezervă bugetară al 
Guvernului 
 

1040. ANEXA 7 - Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Finanțarea cu 225 mii lei a obiectivului de 
investiții: “Proiectare și execuție amplasare și 
dotare teren sport în sat Măneciu Pamanteni - 
Mocani,din comuna Maneciu,  
județul Prahova” 
 
Autori: 
senator Alexandru Nazare -PNL 
 

-Valoarea totala a investitiei este de 
444.000 lei, cu o prevedere bugetara de 
161.000 lei, si un necesar de 283.000 lei 
pentru finalizarea investitiei. 
- Școala Gimnazială Măneciu Pământeni 
are unul din cele două corpuri ale clădirii, 
în care învață peste 120 de elevi, în zona 
Mocani, o zonă intens populată din satul 
Măneciu Pământeni. Satul este al doilea 
ca întindere și număr de populație, din 
cele 9 sate componente ale comunei 
Măneciu, aceasta având peste 10.000 de 
locuitori. Școala nu are nicio bază 
sportivă în apropiere, elevii 
desfășurându-și orele de sport în curtea 
școlii, iar în anotimpurile reci, în sălile de 
clasă. 
 
Sursa de finanțare: 
Ministerul de Finanțe - Acțiuni Generale 
Anexa3/65 Titlul 7 - Alte transferuri 

1041. Anexa nr. 7 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 
 

Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2023 cu suma de 14.625,64 mii lei, 

Spitalul Județean Reșița se confruntă cu o 
situație dezastruoasă, din cauza 
dimensiunii arieratelor, a căror valoare se 
ridică peste 14.000 mii lei. Din această 
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Nr. Crt.11 /Județul Caraș-Severin 
Propuneri 2023 
 

. 
 

pentru achitarea arieratelor Spitalului Județean de 
Urgență Reșița. 
Autor:  
Hurduzeu Florin-Silviu 
Grup Parlamentar PSD 
 

cauză, există sincope majore în activitatea 
spitalului, iar buna funcționare a acestuia 
depinde de sumelor alocate.  
Sursa de finanțare: 
Ministerul Finanțelor – Acțiuni generale, 
Capitolul 51.01, Titlul 55 
 
 
 

1042. Anexa nr. 7 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 
 
Nr. Crt.40 /Județul VÂLCEA 
Propuneri 2023 
 

. 
 

Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2023 cu suma totală de 24.924 mii 
lei, din care :  

+ 10.762 mii lei , pentru județ; +14.162 
mii lei, pentru comune orașe și municipii.  

 
Autori:  
Deputat  Ștefan-Ovidiu Popa 
Deputat Daniela Otesanu 
Senator Constantin-Bogdan Matei 
 
Grup Parlamentar PSD 
 

Se solicită această majorare , întrucât prin 
liberalizarea prețurilor la energie, a avut 
loc o creștere fără precedent a tuturor 
prețurilor (energie electrică, gaze 
naturale, combustibil, utilități, hrană, 
materii prime, materiale, servicii, 
investiții, etc.), fapt care va face 
imposibilă desfășurarea în condiții optime 
a activităților autorităților publice locale. 
Sumele propuse prin proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2023 sunt sub 
nivelul celor aprobate pentru anul 2022. 
Propunerea de suplimentare cu suma 
menționată ar reprezenta o creștere față de 
anul 2022  doar cu 2,4%.   
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01 
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1043. Anexa 7 din Bugetul de Stat – Sume defalcate din 
taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 
 

Pentru anul 2023, în proiectul de buget, pentru 
județul Buzău este propusă suma de 200.625 mii 
lei pentru echilibrarea bugetelor locale. 
Se suplimentează cu suma de 2000 mii lei pentru 
derularea proiectului „Modernizarea drumurilor 
comunale și sătești în comuna Movila Banului, 
satele Movila Banului, Limpeziș și Cioranca”, 
Județul Buzău 
 
Autori 
CIOLACU Ion-Marcel, deputat PSD 
ROMAȘCANU Lucian, senator PSD 
LUNGU Romeo-Daniel, deputat PSD 
CRISTEA Andi-Lucian, deputat PSD 
ŢEPELUŞ Laurenţiu-Cristinel, deputat PSD 
SBÎRNEA Liliana, senator PSD 
 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere. 
 
Sursă de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01 

1044. Anexa 7 din Bugetul de Stat – Sume defalcate din 
taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 
 

Pentru anul 2023, în proiectul de buget, pentru 
județul Buzău este propusă suma de 200.625 mii 
lei pentru echilibrarea bugetelor locale. 
Se suplimentează cu suma de 1000 mii lei pentru 
finalizarea proiectului „Extindere și echipare 
Ambulatoriu Spital de Boli Cronice Comuna 
Smeeni, Județul Buzău” 
 
Autori 
CIOLACU Ion-Marcel, deputat PSD 
ROMAȘCANU Lucian, senator PSD 
LUNGU Romeo-Daniel, deputat PSD 
CRISTEA Andi-Lucian, deputat PSD 
ŢEPELUŞ Laurenţiu-Cristinel, deputat PSD 
SBÎRNEA Liliana, senator PSD  

Investițiile în infrastructura sanitară sunt 
esențiale pentru îmbunătățirea calității 
serviciilor publice sanitare.  
 
Sursă de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01 
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1045. Anexa nr. 7 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 
 
Nr. Crt.17 /Județul Dolj 
Propuneri 2023 
 

. 
 

Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2023 cu suma de 4000 mii lei, 
pentru obiectivul de investitii “Reabilitare canal 
colector – statie epurare Municipiul Craiova (PT 
si DE, verificare tehnica de calitate, asistenta 
tehnica, executie.) 
 
 
Autori - senatori și deputați PSD: 
Mihail Genoiu 
Ion Prioteasa 
Alexandra Presura 
Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu  
Alina-Elena Tănăsescu  
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă  
Iulian-Alexandru Badea  
Ionel Stancu – deputat Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale 

Avand in vedere importanta protectiei 
mediului, precum si resursele financiare 
limitate de care dispun unitatile 
administrativ teritoriale propunem 
alocarea din sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale a 
sumei de 4 mil lei pentru obiectivul de 
investitii “Reabilitare canal colector – 
statie epurare Municipiul Craiova (PT si 
DE, verificare tehnica de calitate, 
asistenta tehnica, executie. 
   
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului,  
Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, 
Anexa 3/65/01, Capitol 50.01  

1046. Anexa nr. 7 
 

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2025 

 
Nr.crt.39 – jud. Vaslui 

Se propune majorarea cu 2.000 mii lei a sumelor 
defalcate pentru judeţul Vaslui, de la 125.511 mii 
lei la 127.511 mii lei 
 
Astfel, suma totală alocată județului va fi de 
321.617 mii lei, din care pentru bugetul județului 
127.511 mii lei 
 
Autori: deputați Adrian Solomon, Ioan Irinel 

Stativă, Eduard Popica și senator Gabriela Crețu 

- PSD 

 

Pentru acoperirea necesarului de 
cheltuieli cu asistenţa socială. 
 
Sursa de finanţare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MF - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01 
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1047. Anexa 7/03 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale alocate pentru 
finanțarea unor proiecte de investiții 

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
finanțarea obiectivului de investiții 
 
Modernizare teren de sport - Liceul de 
Agricultura și industrie alimentară din 
Orasul Odobesti 
 
Autor: 
Deputat Elena Stoica  PSD 
Senator Angel Tîlvăr PSD 
Deputat Laurentiu Marian  PSD 
 
Grup Parlamentar PSD 
 

În contextul apariției OUG prin care se 
permite folosirea terenurilor de sport 
aparținând unităților de învățământ, după 
ore , de către copii care locuiesc în zona 
respectiva , modernizarea terenului 
devine o prioritate pentru a asigura 
condiții decente de folosire a acestuia. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01 

1048. Anexa 7/03 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale alocate pentru 
finanțarea unor proiecte de investiții 

Se propune alocarea sumei de 250 mii lei pentru 
finanțarea obiectivului de investiții 
“Alimentare cu gaze naturale 
Com.Straoane,judetul Vrancea “ Contractul 
de cofinanțare  
nr. 3664 din 24.08.2020 
 
Autor: 
Deputat Elena Stoica  PSD 
Senator Angel Tîlvăr PSD 
Deputat Laurentiu Marian  PSD 
 

 
Grup Parlamentar PSD 
 

Extinderea alimentari cu gaze naturale va 
asigura dezvoltarea comunitați,atragerea 
de investitori,cresterea standardelor de 
viatã ale comunitãtilor locale vizate si 
renuntarea la taierea masei lemnoase. 
 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01 

1049. Anexa nr. 7 Obiectiv de investiții:  “Achiziție mijloace de 
transport public-Autobuze electrice 12 Deal, 
Pitești-Infrastructura de încărcare autobuze 

Motivare: Suma este necesara pentru 
alimentare cu energie electrica statii de 
incarcare autobuze electrice. 
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Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026 

electrice. Amplasament 1 str. Gheorghe Doja” - 
Studiu de soluție ALIMENTARE CU ENERGIE 
ELECTRICĂ STAȚII DE ÎNCĂRCARE 
AUTOBUZE ELECTRICE,BENEFICIAR 
PRIMĂRIA PITEȘTI, STR. GHE. DOJA, JUD. 
ARGES, cu o valoare totala estimată de 
910.094,00 lei, inclusiv TVA.  
 

Autori: Deputat PSD Nicolae Georgescu, 

Senator PSD Ovidiu Puiu  

 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă al 
Guvernului, Anexa nr. 3/65/01 - 
Ministerul Finanțelor, Capitol 50.01, 
Acțiuni Generale, 50.01 

1050. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026. 

Se propune alocarea sumei de 125 mii lei pentru 
finanțarea obiectivului de investiții 
 
Intocmire DALI - Modernizare zona de relaxare 
și petrecere a timpului liber - Parc central oraș 
Odobești,  jud Vrancea 
 
Autori:  
Deputat Laurențiu-Daniel MARIN 
 Senator Angel TÎLVĂR 
Deputat Elena STOICA 
Grupul parlamentar PSD 

 
 
Sursa de finanțare: Fondul de Rezervă al 
Guvernului, Anexa nr. 3/65/01 - 
Ministerul Finanțelor, Capitol 50.01, 
Acțiuni Generale, 50.01 

1051. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026. 

Se propune alocarea sumei de 125 mii lei pentru 
finanțarea obiectivului de investiții 
 
DALI reconstruire pod si aparare de mal 
peste paraul Tichiris, sat Viisoara , comuna 
Vidra judetul Vrancea 
 
Autor: 
Deputat Laurentiu – Daniel Marin 

Sursa de finanțare: Fondul de Rezervă al 
Guvernului, Anexa nr. 3/65/01 - 
Ministerul Finanțelor, Capitol 50.01, 
Acțiuni Generale, 50.01 
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Deputat Elena Stoica  PSD 
Senator Angel Tîlvăr PSD 
 

 
Grup Parlamentar PSD 
 

1052. Anexa 7 din Bugetul de Stat – Sume defalcate din 
taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 
 

Pentru anul 2023, în proiectul de buget, pentru 
județul Mureș este propusă suma de 121 763 mii 
lei pentru echilibrarea bugetelor locale. 
Se suplimentează cu suma de 250 mii lei pentru 
derularea proiectului „Creșterea eficienței 
energetice în clădiri rezidențiale în orașul Luduș 
județul Mureș” 
 
 
Autor 
GLIGA Dumitrița, deputat PSD 
 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere. 
 
Sursă de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01 

1053. Anexa 7 din Bugetul de Stat – Sume defalcate din 
taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 
 

Pentru anul 2023, în proiectul de buget, pentru 
județul Mureș este propusă suma de 121 763 mii 
lei pentru echilibrarea bugetelor locale. 
Se suplimentează cu suma de 250 mii lei pentru 
derularea proiectului „Creșterea eficienței 
energetice în clădiri rezidențiale componenta 1 
Decembrie 1918 nr.19” 
 
 
Autor 
GLIGA Dumitrița, deputat PSD 
 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere. 
 
Sursă de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01 

1054. Anexa  nr.7 – SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2023 şi estimări pe anii 2024-2026 

Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2023 a unității administrativ 

Având în vedere resursele financiare 
limitate de care dispun unităţile 
administrativ teritoriale propunem 
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Nr. Crt. 14/ Judeţul Constanța 
 
Propuneri 2023  

teritorială Comuna Amzacea, Județul Constanța 
cu suma de 500 mii lei pentru obiectivul de 
investiţii „pietruire străzi în Comuna Amzacea” 
 
Autori - deputaţi PSD: 

 

Țuțuianu Marius Horia 

Lungoci Dumitru Lucian 

alocarea din sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale a 
sumei de 500 mii lei pentru obiectivul de 
investiţii „pietruire străzi în Comuna 
Amzacea” 
 
  
Sursa de finanţare – Realocare din 
Fondul de rezervă al Guvernului, Bugetul 
MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 

1055. Anexa  nr.7 – SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2023 şi estimări pe anii 2024-2026 
 
Nr. Crt. 14/ Judeţul Constanța 
 
Propuneri 2023  

Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2023 a unității administrativ 
teritorială Comuna Oltina, Județul Constanța cu 
suma de 300 mii lei pentru obiectivul de investiţii 
„Înființare sistem de canalizare apă uzată 
menajeră localitatea Oltina – Județul Constanța” 
(cofinanțare proiect) și cu suma de 200 mii lei 
pentru obiectivul de investiții „pietruire străzi în 
Comuna Oltina” 
  
Autori - deputaţi PSD: 

 

Țuțuianu Marius Horia 

Lungoci Dumitru Lucian 

Având în vedere resursele financiare 
limitate de care dispun unităţile 
administrativ teritoriale propunem 
alocarea din sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale a 
sumei de 500 mii lei pentru cele 2 
obiective de investiții. 
 
  
Sursa de finanţare – Realocare din 
Fondul de rezervă al Guvernului, Bugetul 
MFP - acțiuni generale,  50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01 

1056. Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
și estimări pe anii 2024-2026. 

Se propune alocarea a 1.500 mii lei, reprezentând 
sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea 
bugetului pentru plata unor cheltuieli de capital 
și/sau cofinanțare proiecte europene 
(infrastructura rutieră), în vederea realizării 
obiectivului 
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“Reabilitarea și modernizarea infrastructurii 
rutiere de interes local, Municipiul Focșani, 
județul Vrancea” 
 
Autori: Senator Angel TÎLVĂR 
Deputați Elena STOICA, Laurențiu-Daniel 
MARIN 
Grupul parlamentar PSD 

Sursa de finanțare: Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 

1057. Anexa 7 
 

SUME ALOCATE DIN SUME DEFALCATE 
DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 
PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2023 

 

Se suplimentează alocările pentru Consiliul 
Județean Teleorman, Județul Teleorman cu suma 
de 1000 mii lei pentru echilibrarea bugetelor 
locale ale UAT Județul Teleorman, pentru 
finantarea obiectivului Extinderea și Dotarea 
Secției UPU a Spitalului Județean de Urgență 
Alexandria, județul Teleorman  
Ionel Dănuț Cristescu - senator PSD 
Florin Piper – Savu – deputat PSD 
Paul Stancu – deputat PSD 

Consiliul Județean Teleorman are în 
derulare obiectivul de investiții 
Extinderea și Dotarea Secției UPU a 
Spitalului Juedețean de Urgență 
Alexandria. 
Pentru finalizarea obiectivului este nevoie 
de alocare financiară suplimentară.  
 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

1058. Anexa 7 
 
SUME ALOCATE DIN SUME DEFALCATE 
DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 
PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2023 

 

Se suplimentează alocările pentru Consiliul 
Județean Teleorman, Județul Teleorman cu suma 
de 500 mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale 
ale UAT Județul Teleorman, pentru finantarea 
obiectivului Creșterea eficienței energetice a 
clădirii ,  Serviciului Județean de Ambulanță 
Alexandria, județul Teleorman  
Ionel Dănuț Cristescu - senator PSD 
Florin Piper – Savu – deputat PSD 
Paul Stancu – deputat PSD 
 

 
Consiliul Județean Teleorman are în 
derulare obiectivul de investiții Creșterea 
eficienței energetice a clădirii, Serviciului 
Județean de Ambulanță Alexandria. 
Pentru finalizarea obiectivului este nevoie 
de alocare financiară suplimentară.  
 
 
Sursa de finanțare :  
Fondul de rezervă al Guvernului 

1059.  Anexa 7 Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 

Realizarea acestui obiectiv de investiții 
este necesară pentru a asigura creșterea 
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SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2023 și estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 9 - BRĂILA 

pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – județul BRĂILA– cu suma de 200 
mii lei pentru modernizarea Școlii Gimnaziale 
din comuna Surdila – Găiseanca. 
 
Autorii amendamentului: 
Alexandru Popa – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

calității vieții și pentru dezvoltarea 
comunei. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

1060. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2023 și estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 9 - BRĂILA 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – județul BRĂILA– cu suma de 200 
mii lei pentru amenajarea și dotarea after school-
ului de la Școala Profesională “Emil Drăgan” din 
comuna Grădiștea. 
 
Autorii amendamentului: 
Alexandru Popa – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Realizarea acestui obiectiv de investiții 
este necesară pentru a asigura creșterea 
calității vieții și pentru dezvoltarea 
comunei. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
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Alte transferuri 
1061. Anexa 7 

SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2023 și estimări pe anii 2024-2026 
Poziția 9 - BRĂILA 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – județul BRĂILA– cu suma de 425 
mii lei pentru înființarea unui after school în 
comuna Cireșu. 
 
Autorii amendamentului: 
Alexandru Popa – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Realizarea acestui obiectiv de investiții 
este necesară pentru a asigura creșterea 
calității vieții și pentru dezvoltarea 
comunei. 
 
Sursa de finanțare: 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

1062.  Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 7/ SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 – JUDEȚUL TULCEA - cu suma de 
625 mii lei pentru obiectivul de investiții: 
„Lucrări de sistematizare și amenajare 
peisagistică zona ANL”, oraș Babadag, 
Județul Tulcea. 
 
Autorul : 
Deputat George Șișcu 

Proiectul este necesar pentru 
modernizarea și dezvoltarea 
infrastructurii în orașul Babadag, județul 
Tulcea, astfel încât să se asigure condiții 
de siguranță și confort pentru locuitorii 
din zonă.   
Beneficiarul investiției – Primăria 
orașului Babadag, județul Tulcea 

 
Sursa de finanțare: diminuarea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finantelor - Actiuni 
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Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputațilo și Senat 
 

Generale/ TITLUL V FONDURI DE 
REZERVĂ 
 
Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65, capitolul 5100, 
grupa/titlul 55 – Titulul VII Alte 
transferuri 

1063. Anexa nr. 7 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 
 
Nr. Cr. 37/Județul Timiș 
Propuneri 2023 
 

. 
 

Se propune suplimentarea sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 cu suma de 5000 
mii lei, pentru obiectivul de investitii “Extindere 
si modernizare ansamblu construit existent la 
Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie 
dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere 
compartiment de recuperare medicala respiratorie 
HCL 301/2017, HCL 560/2019 
 
Autori- deputați  și senatori PSD: 
Sorin Mihai Grindeanu, 
Alfred-Robert Simonis,   
Eugen Dogariu 
Sebastian Răducanu 
 

Sunt necesare investiții în infrastructura 
medicală de stat din Timișoara și de aceea 
propunem suplimentarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2023 cu suma de 5000 mii lei, pentru 
acest obiectiv de investitii. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

1064. Anexa nr. 7 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 
 
Nr. Crt. 27/Județul Mehedinți 
Propuneri 2023 

 

Se propune suplimentarea sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 cu suma de 500 mii 
lei, pentru obiectivul de investitii “Reabilitare și 
modernizare bază sportivă a Școlii Generale nr. 1 
din Drobeta Turnu-Severin, județul Mehedinți”. 
 

Sunt necesare investiții în  reabilitarea și 
modernizarea bazei sportive a Școlii 
Generale nr. 1 din Drobeta Turnu-Severin, 
județul Mehedinți  și de aceea propunem 
suplimentarea sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 cu suma de 
500 mii lei, pentru acest obiectiv de 
investitii. 
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Autor- deputat PSD: 
Cornel Vasile Folescu 
 

Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului 

1065. Anexa nr.7 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 
Nr. Crt. 3/Județul Argeș 
Propuneri 2023 
 

Alocarea sumei de 500 mii lei către UAT județul 
Argeș, în vederea realizării obiectivului 
Reabilitare Bază de salvare montană cota 2000 
Transfăgărășan, județul Argeș. 
 
Autor 
Deputat Simona Bucura-Oprescu, PSD 

Pentru asigurarea în bune condiții a 
serviciului public de salvamont destinat 
turiștilor și cetățenilor care tranzitează 
zona, precum și pentru crearea condițiilor 
necesare intervenției rapide și 
managementului situațiilor de urgență 
este imperios necesară reabilitarea bazei 
de salvare cota 2000, Transfăgărășan. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa nr.3/65 MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE /Capitolul 5001/grupa 
50/aricolul 01 (realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului) 
TITLUL V- Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 

1066. Anexa nr.7 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 
Nr. Crt. 3/Județul Argeș 
Propuneri 2023 

 

Alocarea sumei de 500 mii lei către UAT județul 
Argeș, în vederea realizării obiectivului 
Reabilitare Bază de salvare montană cota 2000 
Transfăgărășan, județul Argeș. 
 
Autor 
Deputat Nicolae Pavelescu, PSD 

Pentru asigurarea în bune condiții a 
serviciului public de salvamont destinat 
turiștilor și cetățenilor care tranzitează 
zona, precum și pentru crearea condițiilor 
necesare intervenției rapide și 
managementului situațiilor de urgență 
este imperios necesară reabilitarea bazei 
de salvare cota 2000, Transfăgărășan. 
 
Sursa de finanţare: 
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diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa nr.3/65 MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE /Capitolul 5001/grupa 
50/aricolul 01 (realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului) 
TITLUL V- Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 

1067. Anexa nr.7 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 
Nr. Crt. 3/Județul Argeș 
Propuneri 2023 

 

Alocarea sumei de 500 mii lei către UAT județul 
Argeș, în vederea realizării obiectivului 
Reabilitare Bază de salvare montană cota 2000 
Transfăgărășan, județul Argeș. 
 
Autor 
Deputat Remus Gabriel Mihalcea, PSD 

Pentru asigurarea în bune condiții a 
serviciului public de salvamont destinat 
turiștilor și cetățenilor care tranzitează 
zona, precum și pentru crearea condițiilor 
necesare intervenției rapide și 
managementului situațiilor de urgență 
este imperios necesară reabilitarea bazei 
de salvare cota 2000, Transfăgărășan. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa nr.3/65 MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE /Capitolul 5001/grupa 
50/aricolul 01 (realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului) 
TITLUL V- Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 

1068. Anexa nr.7 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 
 Nr. Crt. 3/Județul Argeș 

Alocarea sumei de 500 mii lei către UAT județul 
Argeș, în vederea realizării obiectivului 
Reabilitare Bază de salvare montană cota 2000 
Transfăgărășan, județul Argeș. 

Pentru asigurarea în bune condiții a 
serviciului public de salvamont destinat 
turiștilor și cetățenilor care tranzitează 
zona, precum și pentru crearea condițiilor 
necesare intervenției rapide și 
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Propuneri 2023 

 

 

 
Autor 
Senator Cristina-Mariana Stocheci, PSD 

managementului situațiilor de urgență 
este imperios necesară reabilitarea bazei 
de salvare cota 2000, Transfăgărășan. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa nr.3/65 MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE /Capitolul 5001/grupa 
50/aricolul 01 (realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului) 
TITLUL V- Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 

1069. Anexa nr.7 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pe anii 
2024-2026 
Nr. Crt. 3/Județul Argeș 
Propuneri 2023 
 

Alocarea sumei de 500 mii lei către UAT județul 
Argeș, în vederea realizării obiectivului 
Reabilitare Bază de salvare montană cota 2000 
Transfăgărășan, județul Argeș. 
 
Autor 
Deputat Aurel Bălășoiu 

Pentru asigurarea în bune condiții a 
serviciului public de salvamont destinat 
turiștilor și cetățenilor care tranzitează 
zona, precum și pentru crearea condițiilor 
necesare intervenției rapide și 
managementului situațiilor de urgență 
este imperios necesară reabilitarea bazei 
de salvare cota 2000, Transfăgărășan. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa nr.3/65 MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE /Capitolul 5001/grupa 
50/aricolul 01 (realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului) 
TITLUL V- Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
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Anexa nr. 7.03 (anexă nou introdusă) 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapito

l/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

1070. Anexă nouă după anexa 
7.02 

După anexa 7.02 se introduce o nouă anexă, Anexa 
7.03, cu următorul cuprins: 
Amexa 7.03 
 

 
 

 
 

 
 

  
    

 

SUME  
 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată  prevăzute la art. 41  

 
  

mii lei 

 Județ Unitatea administrativ-teritorială Suma 

1 ALBA comuna Rimetea 70 

2 ARAD comuna Dorobanți 433 

3 BIHOR 
comuna Paleu 866 

comuna Tămășeu 433 

4 CLUJ 

comuna Unguraș 433 

comuna Suatu 300 

comuna Izvorul Crișului 133 

5 COVASNA 

municipiul Sfântu Gheorghe 441 

municipiul Târgu Secuiesc 146 

orașul Baraolt 1.500 

orașul Covasna 78 

6 HARGHITA orașul Cristuru Secuiesc 217 

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 
sunt cu 27% mai mici decât cele estimate a fi 
necesare pentru anul 2022. 
În condițiile în care cheltuielile de funcționare au 
crescut și vor înregistra în continuare creșteri, 
îndeosebi ca urmare a prețurilor la utilități, 
numeroase unități ale administrației publice locale 
se vor confrunta cu situații inacceptabile, cum ar fi 
închiderea școlilor, a unităților de furnizare de 
servicii medicale sau instituții de asistență socio-
medicală, de protecție a copilului sau centre 
persoane cu handicap.  
De asemenea, investiții ale consiliilor județene sau 
locale vor trena, cu efecte negative asupra 
comunităților locale, mai ales a celor afectate de 
calamități naturale, cum ar fi inundațiile, 
alunecările de teren, imposibilitatea efectuării de 
reparații absolut necesare la școli, unități 
medicale, etc. 
În vederea evitării unor astfel de situații, 
propunem majorarea sumelor pentru echilibrarea 
unor bugete ale unităților administrativ-teritoriale, 
defalcate potrivit anexei 7.03. 
 
Sursa de finanțare: anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor – Acțiuni Generale 
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orașul Vlăhița 216 

comuna Remetea 433 

comuna Brădești 300 

comuna Dârjiu 133 

comuna Zetea  433 

comuna Dănești 100 

comuna Racu 80 

comuna Frumoasa 100 

comuna Tomești 83 

comuna Cozmeni 87 

comuna Plăieșii de Jos 86 

comuna Sânmartin 87 

comuna Sânsimion 86 

comuna Sântimbru 87 

comuna Sâncrăieni 433 

7 HUNEDOARA municipiul Deva 433 

8 MARAMUREȘ 
comuna Câmpulung la Tisa 217 

comuna Coltău 216 

9 MUREȘ 
municipiul Reghin 1.000 

comuna Suplac 1.165 

10 SATU MARE 
județul Satu Mare 866 

municipiul Satu Mare 433 

11 SĂLAJ comuna Crasna 866 

Autori: 
Seres Dénes, Nagy Szabolcs - deputati UDMR 
Császár Károly Zsolt, senator UDMR 
Grupurile parlamentare ale UDMR din Camera 
Deputaților și Senat 
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Anexa nr. 9 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ Sursa de 
finanţare 

1071. Anexa nr. 9 – NUMĂRUL MAXIM DE 
CONTRIBUȚII finanțate pentru personalul 
neclerical angajat în unitățile de cult din țară 
, pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 
 
Nr. Crt.40 /Județul VÂLCEA 
Propuneri 2023 
 

. 
 
 
 
 

Suplimentarea  cu 20 a numărului maxim de 
contribuții finanțate pentru personalul 
neclerical angajat în unitățile de cult din țară , 
pe anul 2023 .   
 
 
Autori:  
Deputat  Ștefan-Ovidiu Popa 
Deputat Daniela Otesanu 
Senator Constantin-Bogdan Matei 
 
Grup Parlamentar PSD 
 

Având în vedere că există foarte multe cereri, 
precum și nevoia de angajare ca personal 
neclerical în unitățile de cult din județul 
Vâlcea, solicităm ca  numărul maxim de 
contribuții pentru județul Vâlcea să se 
majoreze cu 20 de contribuții, respectiv de 
la 530 la 550. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni generale,  
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01  
 

1072. Anexa nr. 9 la proiectul de buget de stat pe 
anul 2023 

Se suplimentează numărul maxim de 
contribuții finanțate pentru personalul 
neclerical angajat în unitățile de cult din țară, 
pe anul 2023 prevăzut la poziția nr. 7, de la 
288 posturi/an la 343 posturi/an.  
 
Autori: 
Deputat Marius Constantin Budai 
Deputat Huțu Alexandra 
Deputat Șlincu Dan Constantin 
Senator Trufin Lucian 
PSD 

Sursa de finanțare: Anexa nr. 3/65/02 – 
Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni 
Generalede la capitolul 54.01 ”Alte servicii 
publice generale”, titlul 50 ”Fonduri de 
rezervă”, articolul 50.01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului” 
Impact financiar 1.373 mii lei/an. 

1073. Anexa nr. 9 la proiectul de buget de stat pe 
anul 2023 

Se suplimentează numărul maxim de 
contribuții finanțate pentru personalul 
neclerical angajat în unitățile de cult din țară, 

Sursa de finanțare: Anexa nr. 3/65/02 – 
Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni 
Generalede la capitolul 54.01 ”Alte servicii 
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pe anul 2023 prevăzut la poziția nr. 7, de la 
288 posturi/an la 343 posturi/an.  
 
Autori: 
Deputat Marius Constantin Budai 
Deputat Huțu Alexandra 
Deputat Șlincu Dan Constantin 
Senator Trufin Lucian 
PSD 

publice generale”, titlul 50 ”Fonduri de 
rezervă”, articolul 50.01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului” 
Impact financiar 1.373 mii lei/an. 
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