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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
     CAMERA DEPUTAŢILOR                             SENAT 

 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 
 

Nr.4c-11/1247/2014 
               PL-x 572/2014 

COMISIA JURIDICĂ, DE NUMIRI, 
DISCIPLINĂ, IMUNITĂŢI ŞI 

VALIDĂRI 
 

Nr. XIX/432/2014 
                   L743/2014 

 
Bucureşti, 16.12.2014 

 
 

AVIZ  COMUN 
asupra  proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
 

În conformitate cu  prevederile  art.21 din Regulamentul activităţilor 
comune ale Camerei  Deputaţilor şi  Senatului, Comisiile  juridice ale  celor două 
Camere ale  Parlamentului au  fost sesizate, spre dezbatere  şi  avizare, cu proiectul  
Legii  bugetului  de stat  pe  anul 2015, transmis de Guvernul României. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.67 din Regulamentul 
Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor două Comisii 
juridice au examinat proiectul de lege susmenţionat, în şedinţa din 16 decembrie 
2014. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.1342 din 12 decembrie 2014, a 
avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, proiectul de lege. 

Consiliul Economic şi Social, prin avizul nr.2685 din 11 decembrie 
2014, în conformitate cu prevederile art.19 alin.(1) din Legea nr.248/2013, a înaintat 
următoarele puncte de vedere: reprezentanţii părţii guvernamentale sunt pentru 
avizare favorabilă, punctele de vedere ale reprezentanţilor părţii patronale sunt de 
avizare favorabilă, cu condiţia de a se respecta prevederile Legii nr.62/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, iar punctele de vedere ale reprezentanţilor 
părţii sindicale sunt de avizare nefavorabilă, cu motivarea că numeroşi angajaţi cu 
studii superioare din administraţia publică vor fi salarizaţi, în curând, la nivelul 
salariului minim pe economie, datorită lipsei creşterilor salariale din domeniul 
administraţiei publice. 
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Cele două Comisii au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 

2015, avizul Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Economic şi Social, anexele la 
acesta cu privire la proiectele de buget şi amendamentele depuse de deputaţi şi 
senatori. 

La lucrările celor două Comisii, au participat, în calitate de invitaţi, 
reprezentanţi din partea următoarelor instituţii publice: Ministerul  Justiţiei, 
Secretariatul General al Guvernului, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii, Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, Ministerul Public, Curtea 
Constituţională, Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter 
Personal, Consiliul Superior al Magistraturii, Autoritatea Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor, Agenţia Naţională de Integritate şi Înalta Curte de Casaţie şi  Justiţie.  

În  urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii 
juridice au hotărât, cu majoritate de voturi, să  avizeze favorabil cu amendamente 
admise şi amendamente respinse proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015. 
Amendamentele sunt cuprinse în anexele care fac parte integrantă din prezentul aviz. 

În raport cu  obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege  
face  parte  din categoria  legilor ordinare, urmând a fi adoptat cu respectarea 
prevederilor art.65 alin.(2) lit.b) din Constituţia României, republicată. 
 
 
                     
 
 
 
                     PREŞEDINTE,                                            PREŞEDINTE, 
 
        Deputat Bogdan Liviu CIUCĂ                       Senator Cătălin BOBOC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar  
Silvia Olaru 

Consilier parlamentar  
Camelia Ene 
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ANEXA 1: AMENDAMENTE ADMISE 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 

Anexa 3.09. Avocatul Poporului 

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. Anexa 3/09 
Avocatul Poporului 

Suplimentarea bugetului 
instituţiei Avocatul Poporului cu 
următoarea sumă totală  de 2389 
mii lei, astfel: 

1. Bunuri şi servicii – suma 
1737 mii lei (respectiv 
2660 mii lei faţă de 923 
mii lei) 

2. Cheltuieli de capital – 
suma 652 mii lei 
(respective 697 mii lei faţă 
de 45 mii lei) 

 
 
Autori:  
Ciprian Nica, Sorin Stragea, 
Florea Daniel – Deputaţi PSD 
Ibram Iusein, Ion Marocico - 
Deputaţi Minorităţi Naţionale 
 

Suplimentare totală – 2389 mii lei. 
Solicitarea este motivată de faptul că Legea de 
aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
48/2014 a fost aprobată în data de 11 decembrie 2014 
de către Senat, în calitate de Cameră decizională. 
Această lege prevede crearea Mecanismului Naţional 
de Prevenire a Torturii ca un domeniu nou în cadrul 
instituţiei Avocatul Poporului şi respectiv o creştere 
cu 47% a numărului de posturi (total 147 faţă de 100 
posturi  la nivelul anului 2014). Precizăm că 
Ministerul Finanţelor a avut în vedere, la întocmirea 
proiectului de buget numai 99 posturi ce trebuie 
finanţate. 
 
Sursa de finanţare: 
Va fi asigurată din rezerva bugetară. 
 

 



 4 

 

Anexa 3.10. Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Statului 
 
Nr. crt. Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/p
aragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

1. Anexa nr. 3/10/02 Titlul 20 art. 
01 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 200 mii lei, în vederea 
asigurării funcţionalităţii instanţei 
 
Autor: Grupurile Parlamentare 
ale PNL și Grupurile 
Parlamentare ale PSD   

Pentru susţinerea programelor educaţionale și de cercetare 
ale instituţiei. 
Sursa de finanțare: fondul de rezervă al Guvernului 
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Anexa 3.13. Secretariatul General al Guvernului 

 

Nr. 
Crt. 

Articolul din 
lege/Anexa 
/capitol/subcapitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(Autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru  comisii) 

1 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 1.000  
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Catedrala Mitropolitană 
Cluj, Piaţa Avram Iancu,  
Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului, Cluj 
Napoca, Cluj-Napoca, jud. Cluj, 
in vederea continuării lucrărilor 
de placare cu mozaic 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

2 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 1.000  
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă  
,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” -  
Str. Primăverii, fn, în vederea 
continuării lucrărilor de 
construcţie, Cluj-Napoca, jud. 
Cluj 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

3 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 1.000  
mii lei pentru Arhiepiscopia 
Vadului, Feleacului şi Clujului, 
sprijin pentru construcţia 
Centrului  Misionar-Social 
„Sfântul Apostol Andrei”, Cluj-
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
lucrări la obiectivul specificat, 
aflata in faza de autorizare. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

4 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 1.000  
mii lei pentru Arhiepiscopia 
Vadului, Feleacului şi Clujului, 
sprijin pentru construcţia 
Căminului de Vârstnici din 

Fondurile sunt necesare pentru  
 începerea lucrărilor la 
obiectivul specificat, autorizat. 
 
Se propune suplimentarea 
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localitatea Baciu, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

5 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 1.000  
mii lei pentru Arhiepiscopia 
Vadului, Feleacului şi Clujului, 
sprijin pentru construcţia 
Centrului  de Tineret Săcuieu, 
jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
Fondurile sunt necesare pentru  
începerea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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6 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 1.000  
mii lei pentru Arhiepiscopia 
Vadului, Feleacului şi Clujului, 
sprijin pentru construcţia 
Centrului  Misionar-Social 
„Sfântul Apostol Andrei”, Cluj-
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
lucrări la obiectivul specificat, 
aflata in faza de autorizare. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

7 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  continuarea construcţiei 
la Parohia Ortodoxă ,, Sfântul 
Apostol şi Evanghelist Ioan”, B-
dul 1 decembrie 1918, fn, Cluj-
Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

8 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 30 
mii lei sprijin financiar pentru  
lucrări de consolidare şi renovare 
biserică Parohia Ortodoxă  
"Adormirea Maicii Domnului" 
Cluj-Napoca, Jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

9 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  demararea lucrărilor 
privind construirea unei biserici 
ortodoxe pentru  Parohia 
Ortodoxă "Sfântul Ioan Gură de 
Aur"  Cluj Napoca, jud. Cluj 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
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amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

10 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  achiziţionare de 
materiale pentru  construcţie 
biserică nouă  pentru  Parohia 
Ortodoxă Învierea Domnului 
Cluj-Napoca (str. Viilor), jud. 
Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

11 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 1.000  
mii lei pentru Arhiepiscopia 
Vadului, Feleacului şi Clujului, 
Parohia Gherla IV,  sprijin 
pentru construcţia Centrului  de 
Cazare pentru tinerii proveniţi 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
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din centrele de plasament, jud. 
Cluj,  
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

12 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Mănăstirea Ştefan Vodă 
din Vad, jud. Cluj,   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
Rectitorirea Mănăstirii lui 
Ştefan Vodă. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

13 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru Parohia Ortodoxă 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea  lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
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„Sfântul Ioan Evanghelistul”, 
Cluj Napoca, jud. Cluj,   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

14 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru Parohia Ortodoxă 
„Sfântul Alexandru”, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea  lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

15 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru Parohia Ortodoxă 
„Sfântul Lazăr”, Cluj Napoca, 
jud. Cluj,   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea  lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

16 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru Parohia Ortodoxă 
„Intrarea Domnului în 
Ierusalim”, Comuna Floreşti, 
jud. Cluj,   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea  lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

17 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru Parohia Ortodoxă 
Apahida II, Comuna Apahida, , 
jud. Cluj,   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea  lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

18 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru Parohia Ortodoxă, 
Lujerdiu, Comuna Corneşti, 
lucrări de amenajare interioară şi 
finisaje, jud. Cluj,   
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

19 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru Parohia Ortodoxă, Buza, 
Comuna Buza,  jud. Cluj,   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

20 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru  sprijin financiar 

Fondurile sunt necesare pentru  
începerea lucrărilor la 
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pentru Parohia Ortodoxă, Dealu 
Negru,  jud. Cluj,   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

obiectivul de investiţii 
specificat. Biserica veche a fost 
distrusă în incendiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

21 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii 
lei pentru  sprijin financiar pentru  
lucrări de amenajare interioară a 
bisericii (mobilier sculptat  
pentru  Parohia Ortodoxă 
"Naşterea Sf. Ioan Botezătorul 
Cluj-Napoca, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

22 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  lucrări de pictură în 
biserică pentru  Parohia 
Ortodoxă "Pogorârea Sf. Duh" 
Zorilor , Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

23 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  construcţie biserică  
pentru  Parohia Ortodoxă Sf. Ap. 
şi Ev. Matei  Cluj-Napoca, jud. 
Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

 



 18 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

24 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  construcţie biserică 
pentru  Parohia Ortodoxă Sf. Ap. 
Petru şi Pavel - Valea Chintăului   
Cluj-Napoca, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

25 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar pentru  
Parohia Ortodoxă  ,,Sfânta 
Treime” Str. Bisericii Ortodoxe, 
nr. 10, Cluj-Napoca, jud. Cluj  

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

26 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar pentru  
Parohia Ortodoxă ,,Sfântul 
Mucenic Gheorghe” Str. 
Maşiniştilor, nr. 150, Cluj-
Napoca, jud. Cluj  
  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

27 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar pentru  

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
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Parohia Ortodoxă  ,,Schimbarea 
la Faţă” Str. Eroilor, nr. 24-26, 
Cluj-Napoca 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 
 

obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

28 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar pentru  
Parohia Ortodoxă  ,,Intrarea în 
Biserică” Str. Calea Baciului, nr. 
20, Cluj-Napoca jud. Cluj  
  
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
29 Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar pentru  
Parohia Ortodoxă ,,Înălţarea 
Domnului”Str. Aurel Suciu  fn, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

30 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar pentru  
Parohia Ortodoxă ,,Înălţarea 
Sfintei Cruci” Str. Plopilor, nr. 
46, Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

31 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar pentru  
Parohia Ortodoxă   ,,Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi Elena” 
Str. Moţilor, nr. 25, Cluj-Napoca 
, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

32 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar pentru  
Parohia Ortodoxă ,,Sfântul Ilie” 
Str. Târnavelor, nr. 4, Cluj-
Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

 



 23 

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

33 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar pentru  
Parohia Ortodoxă ,,Întâmpinarea 
Domnului” Str. Bucureşti fn, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj 
  
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

34 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar pentru  
Parohia Ortodoxă ,,Sfântul Ioan 
Botezătorul” Str. Fabricii, nr. 2-
4, Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
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 5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

35 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar pentru  
Parohia Ortodoxă  ,,Sfântul 
Apostol Toma” Str. Dorobanţilor, 
nr. 37, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

36 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfântul Dimitrie Izvorâtor de 
Mir'' Str. Tache Ionescu, nr. 4, 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor  la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
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Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

37 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar pentru  
Parohia Ortodoxă ,,Sfântul 
Nicolae” Str. Horea, nr. 44, Cluj-
Napoca , jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

38 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar pentru  

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
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Parohia Ortodoxă ,,Sfântul 
Dimitrie cel Nou'' str. Unirii, nr. 
1,  Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

39 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar pentru  
Parohia Ortodoxă ,, Sfântul 
Apostol Andrei” Str. Galaxiei, nr. 
6 , Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
40 Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă ,, 
Naşterea Domnului” Str. 
Răşinari, nr. 1 A, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

41 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar pentru  
Parohia Ortodoxă  ,,Sfinţii 
Arhangheli Mihai şi Gavril'' Str. 
Corneliu Coposu, nr. 34, Cluj-
Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

42 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar pentru  
Parohia Ortodoxă ,,Pogorârea 
Sfântului Duh”-Grigorescu Str. 
Fântânele,  nr. 30 A, 400294, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

43 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă ,, Buna 
Vestire” Str. Puieţilor, nr. 2, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

44 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar pentru  
Parohia Ortodoxă ,,Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel” - Str. 
Ieremia Grigorescu, nr. 144, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

45 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar pentru  
Parohia Ortodoxă ,,Sfântu Mina'' 
str. Bună Ziua, nr. 1, Cluj-
Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
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 5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

46 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar pentru  
Parohia Ortodoxă ,,Tuturor 
Sfinţilor” Str. Ciucaş   fn, Cluj-
Napoca, jud. Cluj 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

47 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar pentru  
Parohia Ortodoxă, Sfântul Vasile 
cel Mare” Str. Patriciu Barbu  fn, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj   

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 

 



 31 

 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

48 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă  ,, 
Cuvioasa Paraschiva” Str. 
Observatorului,  fn, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

49 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar pentru  

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
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Parohia Ortodoxă ,,Sfântul Ioan 
Botezătorul”-Borhanci str. 
Borhanciului, nr. 23, Cluj-
Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

50 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar pentru  
Parohia Ortodoxă ,,Naşterea 
Maicii Domnului” Str. Traian 
Vuia, nr. 87, Cluj-Napoca, jud. 
Cluj 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
51 Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar pentru  
Parohia Ortodoxă “Sfântul Iorest 
şi Sava'' str. Târnavelor, nr. 4, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj     
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

52 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar pentru  
Parohia Ortodoxă ,,Sfântul 
Arhanghel Mihail” Str. 
Dâmboviţei   fn, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

53 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar pentru  
Parohia Ortodoxă ,, Sfântul 
Arhidiacon Ştefan” Str. Dionisie 
Roman, nr. 2-4, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

54 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar pentru  
Parohia Ortodoxă ,,Sfinţii 
Ioachim şi Ana” Str. Câmpul 
Pâinii  fn, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

55 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  sprijin financiar pentru  
Parohia Ortodoxă ,,Soborul 
Maicii Domnului”-Făget Str. 
Făgetului  fn, Cluj-Napoca, jud. 
Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

56 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  construcţie biserică  
pentru  Parohia Ortodoxă Sf. Ap. 
şi Ev. Matei  Cluj-Napoca, jud. 
Cluj 
 
Autor: 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
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Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

57 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  lucrări de reparaţii la 
biserică pentru  Parohia 
Ortodoxă  Câmpia Turzii I, jud. 
Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

58 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  construcţie împrejmuire 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
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perimetrul bisericii (gard de 
beton cu stâlpi, armat cu fier  şi 
placat cu piatră pentru  Parohia 
Ortodoxă  "Adormirea Maicii 
Domnului" Dej II, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

59 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  finalizarea lucrărilor 
interioare şi exterioare ale 
bisericii    pentru  Parohia 
Ortodoxă Şomcutu Mic, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

60 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii 
lei pentru  Protopopiatul Ortodox 
Dej - sprijin financiar pentru  
construcţie sediu (tencuieli 
exterioare, birou asistenţă 
socială, capelă), jud. Cluj 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

61 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Protopopiatul 
Ortodox Dej - sprijin financiar 
pentru  construcţie sediu 
(tencuieli exterioare, birou 
asistenţă socială, capelă), jud. 
Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

62 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 30 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
"Sfântul Ierarh Nectarie" Dej - 
sprijin financiar pentru  lucrări 
de construcţii la biserica, jud. 
Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

63 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă  
Dej Valea Codorului - sprijin 
financiar pentru  reparaţii 
capitale la biserică - instalaţie 
electrică nouă, jud. Cluj 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

64 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 40 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Dej III - sprijin financiar pentru  
continuare construcţie biserică, 
jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

65 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 60 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă  

Obiectiv nou de investiţie. 
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Viile Dejului - sprijin financiar 
pentru  continuarea lucrărilor la 
casa parohială construcţie nouă, 
jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

66 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 40 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă  
Ocna Dej II - sprijin financiar 
pentru  pictură bisericească şi 
schimbare instalaţie electrică, 
jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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67 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
"Sfinţii Dr. Cozma şi Damian" 
Dej  - sprijin financiar pentru  
amenajarea spaţiului din jurul 
bisericii, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

68 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
"Sf. Ap. Andrei" Dej - sprijin 
financiar pentru  construcţie 
biserică, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

69 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
"Sf. Cuv. Parascheva" Gherla - 
sprijin financiar pentru  pictură 
biserică nouă , jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

70 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 30 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
"Sf. Ioan Botezătorul" Gherla - 
sprijin financiar pentru  lucrări 
interioare (tencuieli interioare, 
instalaţii electrice, pictură etc.), 
jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

71 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 30 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă  
Gherla I - sprijin financiar 
pentru  construcţie  biserică 
nouă, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

72 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 40 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Oprişani II Turda - sprijin 
financiar pentru  extindere cămin 
de bătrâni Alea Plopilor nr. 7 
Turda (instalaţii sanitare 
electrice şi de încălzire), jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

73 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 40 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Oprişani III Turda - Grădiniţa 
Socială "Acoperământul Maicii 
Domnului" - sprijin financiar 
pentru  zugrăveli interioare şi 
reamenajări, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

74 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Turda Capelă II - sprijin 
financiar pentru  reparaţie şi 
vopsire acoperiş precum şi 
reparaţii curente în interiorul 
bisericii, jud. Cluj  
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

75 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Turda Capelă I - sprijin financiar 
pentru  montare de ferestre şi uşi 
termopan la capela mortuară de 
la subsolul bisericii şi încheierea 
lucrărilor de izolare termică a 
bisericii, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

76 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Turda Capelă I - sprijin financiar 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
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pentru  finalizare lucrări 
exterioare (placare elevaţie şi 
terase  balustrade) la casa 
parohială I, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

77 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Turda Fabrici - sprijin financiar 
pentru  construirea unei biserici 
noi, jud. Cluj 
   
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

78 Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de 10 Fondurile sunt necesare pentru   
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5001/grupa51/art.01/alin.01 mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Turda III - sprijin financiar 
pentru  continuare lucrări la casa 
parohială, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

79 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 30 
mii lei pentru  Protopopiatul 
Ortodox Turda - sprijin financiar 
pentru  reparaţii capitale la 
sediul protopopiatului, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

80 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă  
„Înălţarea Domnului” Turda 
Nouă - sprijin financiar pentru  
construcţie biserică parohială, 
jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

81 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Turda II -sprijin financiar pentru  
reparaţii capitale la acoperiş, 
zidărie şi înlocuirea iconostasului 
cu altul nou, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

 



 50 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

82 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 
mii lei pentru Protopopiatul 
Ortodox Huedin, jud. Cluj, -
sprijin financiar pentru  lucrări 
de reparaţii şi amenajări 
interioare la sediul 
protopopiatului, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

83 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 
mii lei pentru  Protopopiatul 
Ortodox Huedin - sprijin 
financiar pentru  servirea mesei 
pentru  persoane fără venit la 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea asigurarii 
serviciilor sociale. 
 
Se propune suplimentarea 
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Fundaţie, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

84 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 
mii lei pentru Parohia Ortodoxă 
Ticu - filia Arghişu , jud. Cluj, - 
sprijin financiar pentru  realizare 
pictură la biserică, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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85 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Rediu - sprijin financiar pentru  
înlocuirea acoperişului de la casa 
parohială din Rediu, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

86 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 
mii lei pentru Parohia Ortodoxă 
Aiton - sprijin financiar pentru  
construire casă parohială în 
Aiton, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
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veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

87 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 105 
mii lei pentru Parohia Ortodoxă  
Aluniş - Filia Pruneni - sprijin 
financiar pentru   realizare 
şarpantă şi învelitoare pt. biserica 
din lemn monument istoric, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

88 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 30 
mii lei pentru Parohia Ortodoxă  
Aluniş - sprijin financiar pentru  
reparaţii capitale la biserică, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
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5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

89 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru Parohia Ortodoxă 
Corpadea , com. Apahida,  
sprijin financiar pentru  
amenajare biserică parohială , 
jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

90 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Mănăstirea "Sf. Ilie şi 
Lazăr" loc. Cristorel, 
com.Aşchileu  - ajutor financiar 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
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pentru  reabilitarea bisericii 
mănăstirii şi casei monahale, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

91 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru   Parohia Ortodoxă 
Popeşti, comuna Baciu - sprijin 
financiar pentru  construire 
capelă mortuară , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

92 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru   Parohia Ortodoxă 

Obiectiv nou de investiţie. 
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Sf. Dimitrie -, comuna Baciu - 
sprijin financiar pentru  
construire biserică nouă, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

93 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru   Mănăstirea 
"Sfântul Proroc Ilie" , comuna 
Băişoara - ajutor financiar 
pentru  masa din altar, duşumea 
şi încălzire altar, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

94 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8 mii 
lei pentru   Parohia Ortodoxă 
Săcel comuna Băişoara - sprijin 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
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financiar pentru  izolarea termică 
a casei parohiale, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

95 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8 mii 
lei pentru   Parohia Ortodoxă 
Maia - sprijin financiar pentru  
reabilitare termică şi refacere 
instalaţie electrică, comuna 
Bobîlna , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

96 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru   Parohia Ortodoxă 
Bonţida - Filia Şator - sprijin 
financiar pentru  construire 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
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biserică nouă în Şator, comuna 
Bonţida , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

97 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 40 
mii lei pentru   Parohia Ortodoxă 
Coasta -  sprijin financiar pentru  
încălzire centrală şi reparaţii 
geamuri , comuna Bonţida , jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

98 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 35 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Coasta -Filia Tăuşeni -  sprijin 
financiar pentru  încălzire 
centrală şi reparaţii comuna 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
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Bonţida , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

99 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă  
Bărăi - sprijin financiar pentru  
reparaţii la casa parohială 
comuna Căianu, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

100 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru Parohia Ortodoxă 
Căianu - sprijin financiar pentru  
reparaţie acoperiş biserică şi 
înlocuire calorifere în biserică 
comuna Căianu, jud. Cluj,  

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

101 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru Parohia Ortodoxă 
Bogata  - sprijin financiar pentru  
reabilitarea bisericii  comuna 
Călăraşi, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

102 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă  
Sânboleni - sprijin financiar 
pentru  continuare reabilitare 
termică clădire casă parohială, 
comuna Cămăraşu, jud. Cluj,  
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

103 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru   Parohia Ortodoxă 
Năoiu - sprijin financiar pentru  
montare geamuri termopan la 
biserică , comuna Cămăraşu, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

104 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă  
Urişor - sprijin financiar pentru  
continuarea construirii capelei 
mortuare , comuna Căşeiu, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
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Senator  Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

105 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Guga - sprijin financiar pentru  
înlocuirea tâmplăriei la biserică, 
comuna Căşeiu, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

106 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă  
Urişor - sprijin financiar pentru  
continuarea construirii capelei 
mortuare , comuna Căşeiu, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

107 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 8 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă  
Căşeiu - sprijin financiar pentru  
continuarea construirii capelei 
mortuare , comuna Căşeiu, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv n ou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
 

 

108 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 40 
mii lei pentru   Parohia Ortodoxă 
Iacobeni - sprijin financiar 
pentru  finisaje la biserica nouă 
picturi şi finisaje exterioare, 
comuna Ceanu Mare , jud. Cluj,  
 
Autor: 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
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Senator  Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

109 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 60 
mii lei pentru   Parohia Ortodoxă 
Deuşu Vechea - sprijin financiar 
pentru  renovare biserică Deuşu, 
comuna Chinteni , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

110 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 400 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Deuşu Vechea - sprijin financiar 
pentru  restaurare  biserică 
Vechea Parohia Ortodoxă Deuşu 
Vechea - sprijin financiar pentru  
renovare biserică Deuşu, comuna 
Chinteni , jud. Cluj,  
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

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

111 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 30 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Feiurdeni - sprijin financiar 
pentru  subzidire biserică şi 
împrejmuire gard  , comuna 
Chinteni , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

112 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 30 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Chinteni - sprijin financiar 
pentru  casei parohiale, vitralii 
biserică, comuna Chinteni , jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

113 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 30 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Pădureni - Filia Satu Lung - 
sprijin financiar pentru  reparaţii 
capitale la biserică şi renovare 
pictură biserică  , comuna 
Chinteni , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

114 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 24  
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Chiuieşti "Naşterea Maici 
Domnului"- sprijin financiar 
pentru  finalizare lucrări de 
construcţie la clopotniţă şi altar  , 
comuna Chiuieşti , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
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veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

115 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Măgoaja - sprijin financiar 
pentru  refacerea gardului de 
piatră care împrejmuieşte 
biserica, comuna Chiuieşti , jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

116 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Vânători- sprijin financiar 
pentru  lucrări de reparaţii la 
biserică, comuna Ciucea , jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

117 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Ciucea - Cătunul Calea Lată - 
sprijin financiar pentru  
continuarea lucrărilor la biserica 
din Calea Lată, comuna Ciucea , 
jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

118 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Cîţcău - sprijin financiar pentru  
construcţie capelă cimitir, 
comuna Cîţcău , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

119 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 75 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Cara  - sprijin financiar pentru  
reparaţii exterioare la biserica 
din Cara comuna Cojocna , jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

120 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Parohia Oortodoxă 
Cojocna - sprijin financiar 
pentru  pictarea bisericii în stil 
bizantin comuna Cojocna , jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

 



 70 

majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

121 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Corneşti - sprijin financiar 
pentru  construirea unei 
clopotniţe şi cumpărarea a două 
clopote comuna Corneşti , jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

122 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Vîlcele - sprijin financiar pentru  
reparaţii şi întreţinere casa 
parohială comuna Feleacu, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

123     Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Nicula - sprijin financiar pentru  
renovare biserică  comuna Fizeşu 
Gherlii, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

124 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Sfântul Ioan Iacob Hozevitul 
Floreşti - sprijin financiar pentru  
construcţie biserica pe Valea 
Gârboului comuna Floreşti, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

125 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01  

Se propune alocarea sumei de 8 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Cetatea Fetei Floreşti- sprijin 
financiar pentru  realizarea unei 
curţi interioare din beton şi 
pavele , comuna Floreşti, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
 

 

126 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Frata - sprijin financiar pentru  
împrejmuire cimitir şi reparaţii 
interioare biserică , comuna 
Frata, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

127 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  350 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Gilău II - sprijin financiar pentru  
lucrări de: încălzire centrală în 
biserică, anexă pt. activităţi 
diverse, strane completare, pavaj 
curte biserică, recondiţionare 
pictură în interior, tablă acoperiş 
biserică, construcţie clopotniţă, 
procurare clopot şi achiziţionarea 
unui teren pt. aşezământ, comuna 
Gilău, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

128 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  5 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Surduc -Filia Făgetul Ierii - 
sprijin financiar pentru  
renovarea capitală a bisericii , 
comuna Iara, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
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cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

129 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  3 
mii lei pentru  Parohia ortodoxă 
Surduc filia Făgetul Ierii - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
renovare la acoperişul  bisericii, 
comuna Iara, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

130 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  5 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Surduc - sprijin financiar pentru  
lucrări de pictură  la biserică, 
comuna Iara, jud. Cluj,  

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

131 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  10 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă  
Codor - sprijin financiar pentru  
lucrări de reparaţii la biserică şi 
casa parohială, comuna Jichişu 
de Jos, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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132 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  50 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Jucu de Sus - sprijin financiar 
pentru  construirea unei capele 
mortuare, comuna Jucu, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

133 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  250 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Gădălin - sprijin financiar pentru  
pictură interioară şi exterioară la 
biserica din loc. Vişea, comuna 
Jucu, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

134 Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de  25 Obiectiv nou de investiţii.  
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5001/grupa51/art.01/alin.01 mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Gădălin - sprijin financiar pentru  
pictură exterioară şi mobilier 
bisericesc la biserica din loc. 
Gădălin, comuna Jucu, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

135 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  50 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Ciuleni - sprijin financiar pentru  
reparaţii capitale la biserică 
(acoperiş), comuna Mărgău, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

136 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă  

Obiectiv nou de investiţii. 
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Nireş - sprijin financiar pentru  
reparaţii la biserică, comuna 
Mica, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

137 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă  
Înălţarea Sf. Cruci - Mănăstirea - 
sprijin financiar pentru  
înlocuirea jgheaburilor şi 
burlanelor din tablă comuna 
Mica, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

138 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 40 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Mihai Viteazu II - sprijin 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
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financiar pentru  construcţie casă 
parohială, comuna Mihai 
Viteazu, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

139 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 40 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă  
Bădeni - Moldoveneşti - sprijin 
financiar pentru  definitivarea 
lucrărilor la Biserică, comuna 
Moldoveneşti , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

140 Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de 20 Fondurile sunt necesare pentru   



 80 

5001/grupa51/art.01/alin.01 mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Bucea - sprijin financiar pentru  
reparaţii şi întreţinere la cele 
două biserici, comuna Negreni, 
jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

141 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Palatca - sprijin financiar pentru  
înlocuire geamuri şi dotare grup 
sanitar, comuna Palatca, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

142 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 40 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Livada - sprijin financiar pentru  
continuare lucrări la biserica 
nouă , comuna Petreştii de Jos, 
jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

143 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru Parohia Ortodoxă 
Finişel - sprijin financiar pentru  
lucrări de pictură în biserică, 
comuna Săvădisla , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
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cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

144 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru Parohia Ortodoxă 
Ceaba - sprijin financiar pentru  
înlocuire iconostas, comuna 
Sînmărtin , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

145 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru Parohia Ortodoxă 
Sânmărtin - sprijin financiar 
pentru  schimbarea padimentului 
în biserică, comuna Sînmărtin , 
jud. Cluj,  
 
Autor: 

Obiectiv nou de investiţii.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
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Senator  Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

146 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru Parohia Ortodoxă  
Sânpaul - sprijin financiar pentru  
reparaţii capitale (schimbare 
geamuri şi sistem încălzire )  şi  
construcţie capelă, comuna 
Sînpaul , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

147 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 25 
mii lei pentru Parohia Ortodoxă 
Suatu - sprijin financiar pentru  
continuare construcţie biserică 
nouă, comuna Suatu , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
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5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

148 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 35 
mii lei pentru Parohia Ortodoxă 
Aruncuta - sprijin financiar 
pentru  reabilitarea termică a, 
comuna Suatu , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

149 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 128 
mii lei pentru Parohia Ortodoxă 
Ceanu Mic  - sprijin financiar 
pentru  repararea şi 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
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înfrumuseţarea biserici din 
Ceanu Mic , comuna Tureni, jud. 
Cluj 
 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 
 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

150 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Ţaga - Filia Ghiolţ - sprijin 
financiar pentru  continuare 
lucrări la biserica nouă , comuna 
Ţaga, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

151 Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de 15 Obiectiv nou de investiţii.  
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5001/grupa51/art.01/alin.01 mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Ţaga  - sprijin financiar pentru  
lucrări de reparaţii şi întreţinere 
la biserică, comuna Ţaga, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

152 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii 
lei Parohia Ortodoxă Sîntejude - 
sprijin financiar pentru  dotarea 
bisericii cu centrală termică, 
comuna Ţaga, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

153 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 

Obiectiv nou de investiţii. 
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Batin - sprijin financiar pentru  
reparaţii curente şi întreţinere 
biserică şi casa parohială, 
comuna Unguraş, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

154 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Vad - sprijin financiar pentru  
reabilitare  biserica parohială, 
comuna Vad, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

155 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 6 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Cetan - sprijin financiar pentru  

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
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schimbarea acoperişului la casa 
parohială, comuna Vad, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

156 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 6 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Bogata de Jos - sprijin financiar 
pentru  renovarea exterioară a 
bisericii, comuna Vad, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

157 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Valea Ierii - sprijin financiar 
pentru  construcţie  biserică 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
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nouă, comuna Valea Ierii , jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

158 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Urca - sprijin financiar pentru  
pictarea bisericii, comuna 
Viişoara, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

159 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 25 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Viişoara I - sprijin financiar 
pentru  reparaţii la acoperişul 
bisericii, comuna Viişoara, jud. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
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Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

160 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 7 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Viişoara II - sprijin financiar 
pentru  continuare schimbare 
geamuri la biserică, montare 
pavaj în faţa bisericii şi 
demarare lucrări la capela 
mortuară, comuna Viişoara, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

161 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Cuv. Paraschiva -  sprijin 
financiar pentru  construcţie 
biserică, Cluj Napoca , jud. Cluj,  
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

162 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Câmpia Turzii 3 - sprijin 
financiar pentru  construire 2 
troiţe în faţa bisericii, Câmpia 
Turzii, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

163 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Dej Triaj -  sprijin financiar 
pentru  construcţie biserică, Dej, 
jud. Cluj,  
 
Autor: 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
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Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

164 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Ocna Dej I - sprijin financiar 
pentru  construire capelă cimitir 
şi modernizare casa parohială, 
Dej, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

165 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Gherla III -  sprijin financiar 
pentru  continuarea lucrărilor la 
Biserica Sf. Treime, Gherla, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
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Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

166 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Oprişani I - sprijin financiar 
pentru  încălzire şi reparaţii 
exterioare la biserică, reabilitare 
termică, finisări interioare şi 
amenajări exterioare la , Turda, 
jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

167 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 30 
mii lei pentru  Fundaţia 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
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Filantropică Sf. Irina sprijin 
financiar pentru  amenajare 
spaţiu pentru  recuperare psiho-
neuro-motorie, Turda, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

168 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 30 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Dâncu - sprijin financiar pentru  
înlocuire acoperiş la biserica 
monument istoric "Sf. Muceniţă 
Varvara" din filia Ticu-Colonie, 
comuna Aghireşu,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

169 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 30 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Dârja - sprijin financiar pentru  
reparaţii la biserică şi casa 
parohială, comuna Apahida,  
jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

170 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Mănăstirea Sf. Ilie 
şi Lazăr -  sprijin financiar 
pentru  întreţinerea bisericii, 
comuna Aşchileu,   jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

171 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Săliştea Nouă -  sprijin financiar 
pentru  lucrări de consolidare a 
lăcaşului de cult , comuna Baciu,   
jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

172 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă 
coruşu -  sprijin financiar pentru  
lucrări de consolidare a lăcaşului 
de cult, comuna Baciu  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

 



 97 

estimate de MF la 5 miliarde lei 
173 Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 2 mii 
lei pentru  reparaţii biserica 
ortodoxă cu hramul "Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavril", sat 
Muntele Băişorii, comuna 
Băişoara,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

174 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 mii 
lei pentru  reparaţii biserica 
ortodoxă cu hramul "Adormirea 
Maicii Domnului", sat Băişoara, 
comuna Băişoara,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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175 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Suăraş -  sprijin financiar pentru  
lucrări de reparaţii şi întreţinere 
la lăcaşul de cult, comuna 
Bobîlna,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

176 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Băbdiu -  sprijin financiar 
pentru  lucrări de consolidare a 
lăcaşului de cult, comuna 
Bobîlna,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

177 Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de 25 Obiectiv nou de investiţii.  
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5001/grupa51/art.01/alin.01 mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Călata - sprijin financiar pentru  
lucrări de construcţie a treptelor 
de acces în biserică şi a unui 
trotuar în jurul bisericii , 
comuna Călăţele,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

178 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 25 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Păniceni -  sprijin financiar 
pentru  restaurare (reparaţii) 
acoperiş şindrilă pentru  biserica 
din lemn, comuna Căpuşu Mare,  
jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

179 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 

 



 100 

Păniceni -  sprijin financiar 
pentru  finalizarea lucrărilor de 
construcţie biserică zid, comuna 
Căpuşu Mare,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

180 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Cătina -  sprijin financiar pentru  
construcţie, comuna Cătina,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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181 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Feldioara - sprijin financiar 
schimbare paviment, uşi şi 
geamuri la biserica din Copru, 
comuna Cătina,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

182 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Feldioara - sprijin financiar 
pentru  reparaţie generală 
biserică (vopsit tablă acoperiş, 
schimbare geamuri şi uşi), 
comuna Cătina,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

183 Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de 2 mii Obiectiv nou de investiţii.  
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5001/grupa51/art.01/alin.01 lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Iuriu de Câmpie cu filia Straja - 
sprijin financiar pentru  
construcţie  biserică Straja, 
comuna Cojocna,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

184 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 19 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Boju - sprijin financiar pentru  
restaurare acoperiş biserică şi 
casă parohială,  comuna 
Cojocna,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

185 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5  
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 

Obiectiv nou de investiţii. 
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Ploscoş - sprijin financiar pentru  
reparaţii la biserică, comuna 
Ploscoş,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

186 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Cuzdrioara -  sprijin financiar 
pentru  încălzire centrală în 
biserică, comuna Cuzdrioara , 
jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

187 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Feleacu - solcitare sprijin 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
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financiar pentru   lucrări de 
intreţinere  biserică, comuna 
Feleacu, jud. Cluj,  
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

188 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 1 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Someşul Cald -  sprijin financiar 
pentru  achiziţionare uşă la 
biserică, comuna Gilău, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

189 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 4 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Agriş -  sprijin financiar pentru  
lucrări de renovare a bisericii 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
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parohiale şi finalizarea lucrărilor 
de pictură, comuna Iara , jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

190 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Livada-  sprijin financiar pentru  
reabilitarea clopotelor şi 
reabilitarea/modernizarea casei 
parohiale  , comuna Iclod, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

191 Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de 10 Obiectiv nou de investiţii.  
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5001/grupa51/art.01/alin.01 mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Fundătura -  sprijin financiar 
pentru  repararea bisericii şi 
reparaţii la casa parohială, 
comuna Iclod, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

192 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 30 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Orman -  sprijin financiar 
pentru  reparaţii curente 
(vopsirea tablei de pe acoperişul 
bisericii şi înlocuirea porţilor de 
la intrare), comuna Iclod, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

193 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 1,5 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 

Obiectiv nou de investiţii. 
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Jichişu de Jos -  sprijin financiar 
pentru  întreţienere biserică, 
comuna Jichişu de Jos, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

194 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 1,5 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Jichişu de Sus -  sprijin financiar 
pentru  întreţienere biserică, 
comuna Jichişu de Jos, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

195 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Măguri Răcătău - sprijin 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
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financiar pentru  lucrări de 
renovare a bisericii , comuna 
Măguri Răcătău, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

196 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2,5 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Muntele Rece - sprijin financiar 
pentru  înlocuire geamuri vechi 
de la biserica din Mâţăşti cu 
geamuri termopan, construire 
clopotniţă la biserica din Rîşca şi 
refacerea gardurilor la cele două 
biserici, comuna Măguri 
Răcătău, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

197 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2,5 
mii lei pentru  Mănăstirea 
Ortodoxă "Înălţarea Domnului" 
Muntele Rece - sprijin financiar 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
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pentru  lucrări de construcţie la 
casa chiliilor mănăstirii, comuna 
Măguri Răcătău, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

198 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2,5  
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Măguri - sprijin financiar pentru  
lucrări de renovare la instalaţia 
electrică a bisericii, comuna 
Măguri Răcătău, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

199 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Mănăstireni -  sprijin financiar 
pentru  lucrări de reparaţii şi 
întreţinere biserică şi casă 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
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parohială, comuna Mănăstireni, 
jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

200 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 40 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Mărgău -  sprijin financiar 
pentru  instalaţie de încălzire şi 
refacerea amvonului şi a 
stranelor, comuna Mărgău, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

201 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Bedeciu -  sprijin financiar 
pentru  întreţinerea bisericii , 
comuna Mănăstireni, jud. Cluj,  
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 
201 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

202 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Cheia -  sprijin financiar pentru  
reconstrucţie, renovare, comuna 
Mihai Viteazu, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

203 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Mănăstirea 
Ortodoxă "Sf. Ioan Iacob 
Hozevitul" Bucea - sprijin 
financiar pentru  continuarea 
lucrărilor la construirea bisericii 
din cadrul mănăstirii, comuna 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
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Negreni, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

204 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Cubleşu Someşan -  sprijin 
financiar pentru  realizare 
încălzire centrală a bisericii  
comuna Panticeu, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

205 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Petreştii de Jos -  sprijin 
financiar pentru  întreţienere 
biserică, comuna Petreştii de Jos,  
jud. Cluj,  
 
Autor: 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
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Senator  Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

206 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Livada -  sprijin financiar pentru  
întreţienere biserică, comuna 
Petreştii de Jos,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

207 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Plaiuri -  sprijin financiar pentru  
întreţienere biserică, comuna 
Petreştii de Jos,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

208 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Deleni - sprijin financiar pentru  
reabilitare clopotniţă, podele, 
scări şi acoperiş la biserică, 
comuna Petreştii de Jos,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

209 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2,5 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Poieni - sprijin financiar pentru  
înlocuire uşă lemn cu uşă tip 
PVC la biserică, comuna Poieni,  
jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

210 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2,5 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Rîşca Oniceşti -  sprijin financiar 
pentru  repararea bisericii, 
comuna Râşca,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

211 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2,5 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Rîşca Pleş -  sprijin financiar 
pentru  repararea bisericii, 
comuna Râşca,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
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veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

212 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2,5 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Rîşca de Sus -  sprijin financiar 
pentru  repararea bisericii, 
comuna Râşca,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

213 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2,5 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Cristeşti -  sprijin financiar 
pentru  repararea bisericii, 
comuna Râşca,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

214 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2,5 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Mărceşti -  sprijin financiar 
pentru  repararea bisericii, 
comuna Râşca,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

215 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2,5 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Dealu-Mare -  sprijin financiar 
pentru  repararea, comuna 
Râşca,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

216 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2,5 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Lăpuşteşti -  sprijin financiar 
pentru  repararea bisericii, 
comuna Râşca,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

217 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 25 
mii lei pentru  Mănăstirea 
Ortodoxă Rîşca Transilvană, 
comuna Râşca,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Sumele sunt necesare pentru 
finalizarea lucrăriilor: finisaje şi 
pictură. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

218 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Săcuieu - sprijin financiar pentru  
lucrări de renovare exterioară  a 
bisericii şi schimbarea 
acoperişului bisericii, comuna 
Săcuieu,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

219 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Sănduleşti -  sprijin financiar 
pentru  introducerea unui sistem 
de încălzire la biserică şi casa 
parohială, comuna Sănduleşti, 
jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

220 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Copăceni - sprijin financiar 
pentru  reparaţii la biserică şi 
casa parohială, comuna 
Sănduleşti, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

221 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 30 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Sic - sprijin financiar pentru  
restaurare acoperiş biserică şi 
casă parohială, comuna Sic, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

222 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Comşeşti - sprijin financiar 
pentru  lucrări de pictură la 
biserică, comuna Tureni, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

223 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii 
lei pentru   Parohia Ortodoxă 
Intâmpinarea Domnului Cluj 
Napoca - sprijin financiar pentru  
continuare lucrări de  pictură 
interioară a bisericii, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

224 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru   Mitropolia 
Clujului, Maramureşului şi 
Sălajului - sprijin pentru  
reconstrucţie biserica din parohia 
"Dealul Negru" care a ars, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

225 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 9000 
mii lei pentru   Mănăstirea 
Ortodoxă Mihai Vodă - Turda -  
sprijin financiar pentru  lucrări 
de construcţii la mănăstire , jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

226 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 6 mii 
lei pentru   Parohia ortodoxă 
Câmpia Turzii II -  sprijin 
financiar pentru  reparaţii la casa 
parohială, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

227 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru   Capela Ortodoxă 
Sfântul Teodor Studitus -  sprijin 
financiar pentru  finalizarea 
lucrărilor de construcţie Parohia 
ortodoxă Câmpia Turzii , jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

228 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru   Parohia ortodoxă 
Câmpia Turzii II - sprijin 
financiar pentru  izolarea 
bisericii, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

229 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru   Parohia Ortodoxă 
Ticu - Filia Arghişu - sprijin 
financiar pentru  pictură în 
tehnica seco, comuna Aghireşu , 
jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

230 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Călăraşi -  sprijin financiar 
pentru  reparaţii la biserică , 
comuna Călăraşi, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

231 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Paroha Ortodoxă 
Dângău Mic -  sprijin financiar 
pentru  iconostasul sculptat de la 
Biserica Adormirea Maicii 
domnului - Filia Mărceşti, 
comuna Căpuşu Mare, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

232 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Sălicea -  sprijin financiar pentru  
înlocuirea uşii bisericii, comuna 
Ciurila, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

233 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă Filea 
de Jos -  sprijin financiar pentru  
activităţi religioase şi culturale, 
comuna Ciurila, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

234 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Luncani - sprijin financiar 
pentru  finalizarea lucrărilor la 
biserica aflată în construcţie , 
comuna Luna, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

235 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 4 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Negreni - sprijin financiar pentru  
reparaţia acoperişului casei 
parohiale comuna Negreni,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
236 Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Tranişu - Filia Lunca Vişagului -  
sprijin financiar pentru  pictura 
bisericii, comuna Poieni, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

237 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
 

Se propune alocarea sumei de 4 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Valea Drăganului -  sprijin 
financiar pentru  reabilitarea 
sistemului de încălzire al bisericii, 
comuna Poieni, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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238 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 4 mii 
lei pentru   Parohia Ortodoxă 
Valea Drăganului -  sprijin 
financiar pentru  reabilitarea 
sistemului de încălzire al bisericii, 
comuna Poieni, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

239 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Vălişoara - sprijin financiar 
pentru  lucrări de înzestrare cu 
picturi a bisericii , comuna 
Săvădisla, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

240 Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de 100 Obiectiv nou  de investiţii.  
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5001/grupa51/art.01/alin.01 mii lei pentru  Mănăstirea 
"Acoperământul Maicii 
Domnului" Floreşti - sprijin 
financiar pentru  continuarea 
lucrărilor de construcţie a 
mănăstirii, comuna Floreşti , jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

241 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Miceşti -  sprijin financiar pentru  
renovare la casa parohială, 
comuna Tureni , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

242 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii 
lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Miceşti -  sprijin financiar pentru  
renovare la casa parohială, 
comuna Tureni , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

243 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj I-Centrul Istoric 
- sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

244 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj II-Centrul Bob - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

245 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj – Zorilor I - sprijin 
financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
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 5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

246 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj-Zorilor II - sprijin 
financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

247 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj-Mănăştur I Vest - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
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Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

248 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj – Mănăştur II - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

249 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Parohia Greco-

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
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Catolică  Cluj-Grigorescu - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

250 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj VI – Gruia - sprijin 
financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
251 Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj-Dâmbu Rotund - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

252 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj-Iris - sprijin 
financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

253 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj-Someşeni - sprijin 
financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

254 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj-Valea Chintăului - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

255 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj III- Andrei 
Mureşanu - sprijin financiar 
pentru funcţionarea lăcaşului, 
Cluj Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

256 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj IV-Mărăşti - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
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Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

257 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj V- Făget - sprijin 
financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

258 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj X- Gheorghieni - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
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Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

259 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Valea Fânaţelor - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

260 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Parohia Greco-

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
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Catolică Cluj-Cordoş  - sprijin 
financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

261 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Gherla - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
gletuit zugrăvit scări acces 
clopotniţă, mână curentă, placat 
scări, Gherla, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

262 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Turda - sprijin 
financiar pentru  construire casă 
parohială  , comuna Tureni , jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

263 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Schimbarea la Faţă 
Popeşti - sprijin financiar pentru  
renovarea casei parohiale şi 
acoperirea lăcaşului de cult cu 
tablă, comuna Baciu , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

264 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolica Rugăşeşti- sprijin 
financiar pentru  construcţie  
biserică, comuna Căşeiu, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

265 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Parohia Unită cu 
Roma Greco-Catolică Sf. Nicolae 
Chinteni -  sprijin financiar 
pentru  lucrări de reparaţii 
capitale la biserică, comuna 
Chinteni, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

266 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Sănduleşti - sprijin 
financiar pentru  renovare şi 
modernizare biserică, comuna 
Sănduleşti, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

267 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Gherla - sprijin 
financiar pentru  reparaţia 
capitală a cupolei şi lucrări de 
finisare, Gherla, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

268 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 mii 
lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Jichişu de Sus - sprijin 
financiar pentru  întreţienere 
biserică, comuna Jichişu de Jos, 
jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

269 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Iclod - sprijin financiar 
pentru  pentru  finalizarea 
lucrărilor biserică , comuna 
Iclod,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

270 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru   Parohia Greco-
Catolică Orman - sprijin 
financiar pentru  construcţie 
biserică , comuna Iclod,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
  
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

271 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Ocna Dejului - sprijin 
financiar pentru  reparaţii 
biserică, Dej,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

272 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii 
lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Crăieşti - sprijin 
financiar pentru  continuare 
lucrări de construcţie biserică, 
comuna Petreştii de Jos,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

273 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică "Episcop Ioan Bob" - 
sprijin financiar pentru  
continuare lucrări de construcţie 
biserică, Cluj Napoca,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

274 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 7 mii 
lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Mica - sprijin financiar 
pentru  lucrări instalaţie de  
încălzire a bisericii, comuna 
Mica,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

275 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 mii 
lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Ghirişu Român - sprijin 
financiar pentru  biserică, 
comuna Mociu,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
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veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

276 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Parohia Greco-
Catolică "Sfântul Nicolae" 
Sânicoară - solicitare sprijin 
financiar pentru  reparaţii la 
capela , comuna Apahida,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

277 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru  Biserica Creştină 
Baptistă Nr. 1 Gilău - sprijin 
financiar pentru  construirea 
unui locaş de cult în Gilău, 
comuna Gilău,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
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veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

278 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8 mii 
lei pentru  Biserica Creştină 
Baptistă Maghiară Huedin - 
sprijin financiar pentru  
renovarea şi reabilitarea 
lăcaşului de cult, Huedin,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

279 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8 mii 
lei pentru  Biserica Creştină 
Baptistă Maghiară Sâncraiu - 
sprijin financiar pentru  
renovarea şi reabilitarea 
lăcaşului de cult, comuna 
Sâncraiu,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

280 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii 
lei pentru Biserica lui Dumnezeu 
Apostolică Penticostală Nr. 2 - 
sprijin financiar pentru lucrări 
de modernizare la clădire Cluj 
Napoca,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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281 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 mii 
lei pentru  Biserica Penticostală 
Aghireşu Fabrici - sprijin 
financiar pentru  construcţia 
lăcaşului de cult, comuna 
Aghireşu,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

282 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 mii 
lei pentru  Parohia Penticostală 
Dealu-Mare - solicitare sprijin 
financiar pentru  repararea 
bisericii , comuna Râşca,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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283 Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 2 mii 
lei pentru  Biserica Penticostală 
Măguri Răcătău - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
renovare interioară  a bisericii, 
comuna Măguri Răcătău,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

284 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Biserica Penticostală 
Viişoara - sprijin financiar 
pentru  lucrări de reabilitare 
termoenergetică a locaşului de 
închinare, comuna Viişoara,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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285 Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru  Biserica Penticostală 
Nr. 9 - sprijin financiar pentru  
lucrări de izolare termică a 
clădirii,Cluj Napoca,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

286 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii 
lei pentru  Biserica Betania 
Huedin - solicitare sprijin 
financiar pentru  asigurarea unei 
mese copiilor de la gradinita 
sociala a bisericii, Huedin, jud.  
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

287 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.500 mii lei pentru   
Parohia Reformată Cluj X - 
sprijin financiar pentru  
Continuare de lucrări fără 
modificare de soluţie la Cămin de 
bătrâni cu regim de înălţime 
S+P+E+M şi amenajări 
exterioare parohia reformată 
Cluj X, Cluj Napoca, jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

288 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru  Biserica Reformată  
Câmpia Turzii - sprijin  financiar 
pentru  reparaţia acoperişului, a 
şarpantei şi schimbarea ţiglelor, 
Câmpia Turzii, jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
specificat. 
  
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
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veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

289 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Parohia Reformată 
Turda Veche - sprijin financiar 
pentru  construire orgă nouă , 
Turda, jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

290 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 4 mii 
lei pentru   Parohia Reformată 
Aiton - sprijin financiar pentru  
repararea şi schimbarea 
imobilului de lângă casa 
parohială, comuna Aiton,  jud.  
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
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veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

291 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 40 
mii lei pentru  Parohia Reformată 
Bonţida - sprijin financiar pentru  
renovarea acoperişului Bisericii 
Reformate Bonţida , comuna 
Bonţida,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

292 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8 mii 
lei pentru  Parohia Reformată 
Borşa - sprijin financiar pentru  
reparaţii generale interioare la 
biserică , comuna Borşa,  jud.  
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
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veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

293 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8 mii 
lei pentru   Parohia Reformată 
Buza - sprijin financiar pentru  
schimbare învelitoare turn şi 
paratrăznet, comuna Buza,  jud.  
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

294 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8 mii 
lei pentru  Parohia Reformată 
Căianu - sprijin financiar pentru  
renovarea generală a parohiei şi 
casei de cult , comunaCăianu,  
jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

295 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Biserica Reformată 
Cătina - sprijin financiar pentru  
renovare acoperiş biserică, 
comuna Cătina,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

296 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Parohia Reformată 
Feldioara - sprijin financiar 
pentru  reabilitarea acoperişului 
casei parohiale, comuna Cătina,  
jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

297 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei pentru   Parohia 
Reformată Vechea - sprijin 
financiar pentru  conservarea şi 
întreţinerea bunurilor din 
patrimoniul aparţinând Bisericii 
Reformate din satul Vechea. 
Repararea clădirii pentru  sala de 
şedinţe de la nr. 100, sat Vechea, 
comuna Chinteni,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde 
lei. 
 

 

298 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii 
lei pentru  Parohia Reformată 
Chinteni - sprijin financiar 
pentru  izolarea termică a 
bisericii şi casei de rugăciune, 
repararea gardului la biserică , 
comuna Chinteni,  jud.  Cluj,  
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

299 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Parohia Reformată 
Fizeşu Gherlii - sprijin financiar 
pentru  reabilitarea Bisericii 
Reformate, comuna Fizeşu 
Gherlii,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

300 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8 mii 
lei pentru  Parohia Reformată 
Lacu - sprijin financiar pentru  
renovare acoperiş biserică, 
comuna Geaca,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

301 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 12 
mii lei pentru  Parohia Reformată 
Izvorul Crişului - sprijin 
financiar pentru  renovarea 
mobilierului bisericesc, comuna 
Izvorul Crişului,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

302 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii 
lei pentru  Parohia Reformată 
Mihai Viteazu - sprijin financiar 
pentru  lucrări de renovare a 
casei parohiale , comuna Mihai 
Viteazu,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
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Senator  Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

303 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 55 
mii lei pentru  Parohia Reformată 
Chesău - sprijin financiar pentru  
renovarea casetelor ornamentale 
pictate pe tavanul bisericii, 
comuna  Mociu,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

304 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Parohia 
Reformată Căianu - Filia Sava - 
sprijin financiar pentru  
renovarea bisericii interior şi 
exterior, comuna Palatca,  jud.  
Cluj,  
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

305 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3  
mii lei pentru  Parohia Reformată 
Palatca - sprijin financiar pentru  
renovarea instalaţiei electrice din 
biserică, comuna Palatca,  jud.  
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

306 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20  
mii lei pentru  Parohia Reformată 
Sic - sprijin financiar pentru  
sistemul de încălzire în biserică , 
comuna Sic,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
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 amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

307 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10  
mii lei pentru  Biserica Reformată  
Sînmărtin - Filia Sîntejude - 
sprijin financiar pentru  
reabilitarea clădirii bisericii, 
comuna Sînmărtin,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

308 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5  
mii lei pentru   Biserica 
Reformată  Sînmărtin - Filia 
Tîrguşor - sprijin  financiar 
pentru  reabilitarea clopotniţă, 
comuna Sînmărtin,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

309 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10  
mii lei pentru   Biserica 
Reformată  Sînmărtin  - sprijin  
financiar pentru  reabilitare turn 
şi biserică interior, comuna 
Sînmărtin,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

310 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8  
mii lei pentru   Biserica 
Reformată  Sînmărtin - Filia 
Năsal - sprijin financiar pentru  
continuarea lucrărilor la turnul 
bisericii reformate din Năsal, 
comuna Sînmărtin,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

311 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii 
lei pentru  Biserica Reformată 
Sînmărtin - Filia Diviciorii Mari - 
sprijin  financiar pentru  
aplicarea de duşumea în biserică, 
comuna Sînmărtin,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

312 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 25  
mii lei pentru  Parohia Reformată 
Suatu - sprijin financiar pentru  
reabilitarea termică a bisericii, 
comuna Suatu,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
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veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

313 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 12  
mii lei pentru  Parohia Reformată 
Tureni - sprijin financiar pentru  
reparaţia capitală a bisericii, 
comuna Tureni,  jud.  Cluj, 
  
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

314 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru  Parohia Reformată 
Dej - sprijin financiar pentru  
reabilitarea zidului de sprijin al 
bisericii, Dej,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

315 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2,5  
mii lei pentru  Parohia Reformată 
Macău - sprijin financiar pentru  
schimbarea băncilor din 
interiorul bisericii, comuna 
Aghireşu,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

316 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20  
mii lei pentru Parohia Reformată 
Iclozel - sprijin financiar pentru  
reabilitarea bisericii, comuna 
Iclod,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

317 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2,5  
mii lei pentru  Parohia Reformată 
Inucu - sprijin financiar pentru  
împrejmuire cimitir, comuna 
Aghireşu,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

318 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20  
mii lei pentru   Parohia Reformată 
Ocna Dejului - sprijin financiar 
pentru  instalarea 
paratrăsnetului, învelirea 
turnului bisericii cu tablă şi 
organizarea în luna august a 
evenimentului "Întâlnirea fii 
satului" , Dej  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

319 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru   Parohia Reformată 
Sâncraiu - sprijin financiar 
pentru  schimbarea acoperişului 
bisericii monument istoric, 
comuna Sâncraiu,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

320 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3.5  
mii lei pentru   Parohia 
Unitariană nr. 2 Cluj-Napoca - 
sprijin financiar pentru  lucrări 
de reparaţii şi consolidare a 
acoperişului casei parohiale, Cluj 
Napoca,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

321 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii 
lei pentru    Parohia Unitariană  
Cheia - sprijin financiar pentru  
lucrări de renovare la biserică, 
comuna Mihai Viteazu,  jud.  
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

322 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 4,5 
mii lei pentru   Parohia 
Unitariană  Bădeni - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
renovare totală a clădirii 
bisericii, comuna Moldoveneşti,  
jud.  Cluj,  
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

323 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii 
lei pentru   Parohia Unitariană  
Vălenii de Arieş - sprijin 
financiar pentru  începerea 
lucrărilor de renovare totală a  
bisericii, comuna Moldoveneşti,  
jud.  Cluj, 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

324 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 4 mii 
lei pentru  Parohia Unitariană  
Plăieşti - sprijin financiar pentru  
repararea gardului de piatră care 
împrejmuieşte biserica, comuna 
Moldoveneşti,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

325 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii 
lei pentru   Parohia Unitariană  
Sănduleşti - sprijin financiar 
pentru  lucrări de întreţinere la 
casa parohială Sănduleşti, 
comuna Sănduleşti,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

326 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 25 
mii lei pentru   Parohia 
Unitariană  Suatu - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
repararea fisurilor şi zugrăveli 
interioare, comuna Suatu,  jud.  
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

327 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 
mii lei pentru   Parohia Romano-
Catolică Cluj Mănăştur - sprijin 
financiar pentru  vopsirea şi 
etanşarea turnului din lemn, 
verificarea şi repararea 
acoperişului , Cluj Napoca ,  jud.  
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

328 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Parohia Romano-
Catolică Sf. Mihail Cluj - sprijin 
financiar pentru  reabilitare 
arhivă, Cluj Napoca,   jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
329 Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 15 
mii lei pentru  Parohia Romano-
Catolică  Turda - sprijin 
financiar pentru  renovarea 
bisericii , Turda,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

330 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 
mii lei pentru   Parohia Romano-
Catolică Călăraşi - sprijin 
financiar pentru  renovat 
acoperişul, modernizare încălzire 
şi reparaţii capitale exterior şi 
interior, comuna Călăraşi, jud.  
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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331 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru    Parohia Romano-
Catolică Cătina - sprijin 
financiar pentru  reparaţii la 
clopotniţă şi la casa parohială, 
comuna Cătina, jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

332 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru    Parohia Romano-
Catolică Cojocna - sprijin 
financiar reparaţii la capela 
mortuară, comuna Cojocna, jud.  
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

333 Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de 15 Obiectiv nou  de investiţii.  
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5001/grupa51/art.01/alin.01 mii lei pentru    Parohia Romano-
Catolică  Iara - sprijin financiar 
pentru   lucrări de renovare  la 
casa parohială, comuna Iara, jud.  
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

334 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 
mii lei pentru   Parohia Romano-
Catolică Corneşti - sprijin 
financiar pentru   continuare 
lucrări de renovare exterioară la 
casa parohială, comuna  Mihai 
Viteazu, jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

335 Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de 10 Obiectiv nou  de investiţii.  
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5001/grupa51/art.01/alin.01 mii lei pentru    Parohia Romano-
Catolică Mociu - sprijin financiar 
pentru  reparaţii curente la 
biserică, comuna Mociu, jud.  
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

336 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru   Parohia Romano-
Catolică Tureni - sprijin 
financiar pentru  trotuar şi 
drenaj în jurul bisericii 80 m, 
iluminatul exterior al bisericii, 
comuna Tureni, jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

337 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii 
lei pentru   Parohia Romano-

Obiectiv nou  de investiţii. 
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Secretariatul General al 
Guvernului 

Catolică Leghia - sprijin 
financiar pentru  dezvoltarea 
bisericii, comuna Aghireşu, jud.  
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

338 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 5 mii 
lei pentru    Parohia Romano-
Catolică Gheorgheni - sprijin 
financiar pentru  continuarea 
lucrărilor de renovare a  bisericii 
şi casei parohiale, comuna  
Feleacu, jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

339 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru   Parohia Romano-
Catolică  Chinteni - sprijin 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
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Secretariatul General al 
Guvernului 

financiar pentru  reabilitare locaş 
de cult , comuna  Chinteni, jud.  
Cluj,  
 
 
 
 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

340 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 4 mii 
lei pentru    Parohia Romano-
Catolică Iris Cluj - sprijin 
financiar pentru  reparaţii 
biserică, Cluj Napoca, jud.  Cluj, 
  
 
 
 
 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

341 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 

Se propune alocarea sumei de 4 mii 
lei pentru    Parohia Romano-
Catolică Dâmbul Rotund Cluj - 
sprijin financiar pentru  reparaţii 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
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Guvernului parohie, Cluj Napoca, jud.  Cluj,  
 
 
 
 
 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

342 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru   Biserica 
Adventistă de ziua a 7 a Dynamis 
- sprijin financiar pentru  
construcţie biserică , Cluj 
Napoca, jud.  Cluj,  
 
 
 
 
 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

343 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 90 
mii lei pentru    Biserica 
Adventistă de ziua a 7 a  Vaida 
Cămăraş - sprijin financiar 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
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pentru  lucrări de construcţie 
locuinţă parohială şi centrul 
educaţional şi de sport pentru  
tineri, comuna Căianu, jud.  Cluj,  
 
 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

344 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 18 
mii lei pentru    Conferinţa 
Transilvania de Nord- Biserica 
Adventistă de Ziua a7-a Sic  - 
Reparaţii lăcas de cult şi 
consolidări exterioare, comuna 
Sic, jud.  Cluj,  
 
 
 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

345 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru Biserica Adventistă 
de Ziua a Şaptea Suatu - 
solicitare sprijin financiar pentru  
schimbare geamuri biserică, 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
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comuna Suatu, jud.  Cluj,  
 
 
 
 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

346 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 30 
mii lei pentru    Biserica 
Franciscană Turda - sprijin  
financiar pentru  schimbarea 
geamurilor, renovarea 
acoperişului, modernizare sistem 
de încălzire şi reparaţii capitale 
exterior şi interior, Turda, jud.  
Cluj,  
 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

347 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 20 
mii lei pentru  Ordinul Piarist - 
solicitare sprijin financiar pentru  
reamenajare curte interioară, 
Cluj Napoca, jud.  Cluj,  
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

348 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 10 
mii lei pentru  Biserica 
Armenească - solicitare sprijin 
financiar pentru  întreţinerea 
bisericii, Gherla,  jud.  Cluj,  
 
 
 
 
 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

349 Anexa 3/13/02  
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – 
Alte Cheltuieli 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatul General al Guvernului 
cu suma de 1.087.500 lei pentru 
finalizarea bisericii “Adormirea 
Maicii Domnului”  din 
municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
consolidarea şi repararea 
bisericii “Adormirea Maicii 
Domnului”  din municipiul 
Constanţa, situată în centrul 
oraşului, în zona protejată de Sit 

 



 186 

 
 
 
 
 
 
 
Autor: Senator  
Chiru Gigi Christian 

urban (cod LMI 2010: CT-II-s-
B-02842, nr. crt. 490).  
Biserica “Adormirea Maicii 
Domnului”  este a doua biserică 
creştin-ortodoxă construită în 
Constanţa la începutul sec. XX, 
reprezentând un simbol al 
dezvoltarii oraşului în urma 
revenirii Dobrogei în graniţele 
statului român în 1878, prin 
extinderea oraşului spre nord. 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
1.087.500 lei. 
 

350 Anexa nr. 3/13/29 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexei 3/13 - Secretariatul General 
al Guvernului cu suma de 44 000 
mii lei pentru realizarea şoselei 
ocolitoare a municipiului Huşi. 
 
Autor: Senator  
 Senator Dan Mihai Marian 

Obiectiv cu impact social 
major. 
 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
5.000 mii lei. 

 

351 Anexa nr. 3/13/29 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexei 3/13 Secretariatul General 
al Guvernului cu suma de 44 000 
mii lei pentru realizarea şoselei 
ocolitoare a municipiului Bârlad. 

Obiectiv cu impact social 
major. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
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Autor: Senator  
 Senator Dan Mihai Marian 

la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 44 
000 mii lei. 

352 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Majorare cu suma  de 200 mii lei 
pentru construire Capelă  în 
localitatea Zăbrani, judeţul Arad. 

 
Autor:  Senator  Constantin 
Traian Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
demararea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
200 mii lei 

 

353 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Majorare cu suma  de 200 miii lei 
pentru reabilitare Biserica Greco-
Catolică  în localitatea Zăbrani, 
judeţul Arad. 

 

 

 

Cofinanţarea autorităţii. 
Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
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Autor:  Senator Constantin Traian 
Igaş 

amendament 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
200 mii lei 

354 Anexa nr. 3/13/ Secretariatul 
General al Guvernului / 
Departamentul pentru Proiecte 
de Infrastructură, Investiţii 
Străine, Parteneriat Public 
Privat şi Promovarea 
Exporturilor/ Capitol 
5001/Grupa 56/Titlul VIII 
Proiecte cu finanţare din 
Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) 
Postaderare/ Programe din 
Fondul European de 
Dezvoltare Regionala(FEDR) 
 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului / Departamentul pentru 
Proiecte de Infrastructură, Investiţii 
Străine, Parteneriat Public Privat şi 
Promovarea Exporturilor / Proiecte 
cu Finanţare din Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) Postaderare/ 
Programe din Fondul European de 
Dezvoltare 
Regionala (FEDR) cu suma de 
700.000 mii lei. 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Anca 
Boagiu, senator PDL 

Admiterea prezentului 
amedament este determinată de 
necesitatea creşterii gradului de 
absorbţie a fondurilor europene 
în condiţiile în care 2015 este 
ultimul an în care fondurile 
europene nereambursabile 
aferente exerciţiului financiar 
european 2007-2013 pot fi 
absorbite, iar România deja 
riscă să piardă 1,7 miliarde de 
euro finanţare nerambursabilă 
europeana pe infrastructura. 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea incasărilor bugetare 
în urma introducerii taxei 
speciale pe construcţii şi a 
supra-accizei pe carburanţi 
(Anexa 1/Capitol 1401/ 
ACCIZE) 
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355 Anexa nr. 3/13/ Secretariatul 
General al Guvernului / 
Departamentul pentru Proiecte 
de Infrastructură, Investiţii 
Străine, Parteneriat Public 
Privat şi Promovarea 
Exporturilor/ Capitol 
5001/Grupa 56/Titlul VIII 
Proiecte cu finanţare din 
Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) 
Postaderare / Programe din 
Fondul de Coeziune (FC) 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului / Departamentul pentru 
Proiecte de Infrastructură, Investiţii 
Străine, Parteneriat 
Public Privat şi Promovarea 
Exporturilor / Proiecte cu finanţare 
din Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) Postaderare / 
Programe din Fondul de Coeziune 
(FC) cu suma de 1.000.000 mii lei. 
 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: Anca 
Boagiu, senator PDL 

Admiterea prezentului 
amedament este determinată de 
necesitatea asigurării plăţilor 
pentru contractele executate pe 
Coridorul IV şi pentru 
asigurarea finanţării 
tronsoanelor relicitate şi 
contractate în condiţiile în care 
2015 este ultimul an în care 
fondurile europene 
nereambursabile aferente 
exerciţiului financiar european 
2007-2013 pot fi absorbite, iar 
România deja riscă să piardă 
1,7 miliarde de euro finanţare 
nerambursabilă europeana pe 
infrastructura. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea incasărilor bugetare 
în urma introducerii taxei 
speciale pe construcţii şi a 
supra-accizei pe carburanţi 
(Anexa 1/Capitol 1401/ 
ACCIZE) 

 

356 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.02/alin.13 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
3.300.000 mii lei pentru  
continuarea lucrarilor la Autostrada 
 Transilvania -   tronsoul 
Mihăieşti - Suplacu de Barcău si 

Secţiunea Suplacu de Barcău 
- Borş 
Lungime: 64,5 km 
Finanţare: bugetul de stat 
Valoare estimată: 245,3 
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tronsonul Suplacu de Barcău – 
Borş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

milioane euro 
Stadiu actual: realizat 47,2% 
 
 
Tronsonul Mihăieşti - 
Suplacu de Barcău 
Lungime: 76 km 
Finanţare: bugetul de stat 
Valoare estimată: 488,5 
milioane euro 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

357 Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.02/alin.13 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 mii lei pentru   proiectul  
Centrura ocolitoare a 
municipiului Cluj Napoca, 
tronsonul Calea Turzii – Borhanci 
şi Tronsonul Calea Turzii – 
Mănăştur (Centura ocolitoare Sud 
Cluj Napoca) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru  finalizarea 
infrastructurii ocolitoare a 
municipiului Cluj Napoca, este 
imperios necesar să se 
finalizeze şi aceste 2 tronsoane 
restante din varianta ocolitoare 
Sud, astfel încât să potă fi 
eliminat din oraş traficul greu şi 
cel de tranzit, care produc 
deteriorarea majoră a străzilor 
internea căror valoare şi 
frecvenţă în reparaţii sunt foarte 
costisitoare pentru  municipiul 
Cluj Napoca. 
 
Se propune suplimentarea 
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Ministerului 
Transporturilor la Anexa  
3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin 13- 
Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere cu suma de 100.000 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

358.  Secretariatul general al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/01  
 
 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu suma 
de 189.711 mii lei pentru 
obiectivul “Modernizare DN 28B 
Târgu Frumos – Botoşani” Judeţul 
Botoşani. 
Obiectiv nou - demarare lucrări 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-Verginel 
GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-Florentina 
ANUŞCA ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Obiectiv de investii cu impact 
social major de interes naţional. 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 
 
 

 



 192 

si PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

359.  Secretariatul general al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/01  
 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu suma 
de 133.681,920 mii lei pentru 
obiectivul “Modernizare DN 24C 
Manoleasa – Rădăuţi Prut” 
Obiectiv nou - demarare lucrări 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-Verginel 
GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-Florentina 
ANUŞCA ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
si PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social major 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 
 

 

360.  

 

Secretariatul general al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/01  
 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu suma 
de 12.897,240 mii lei pentru 
amenajarea platformei 
infrastructurii rutiere pentru 
obiectivul “Punct de trecere 
frontieră şi a biroului vamal 
Rădăuţi-Prut, România – Lipcani, 
Republica Moldova”, Judeţul 

Obiectiv de investiţii cu impact 
economic major. 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 
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Botoşani 
Obiectiv nou - demarare lucrări 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-Verginel 
GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-Florentina 
ANUŞCA ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
si PNL  din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

361.  Anexa nr. 3/13/22 Secretariatul 
General al Guvernului / 
Programe din Fondul European 
de Dezvoltare Regională 
FEDR/ Varianta de ocolire 
TECUCI  
 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu suma 
de 44.500 mii lei pentru finalizarea 
obiectivului de investiţii nr. 2210 
„Varianta de ocolire TECUCI 
(ANDR)”  
 
 
 
Autorul amendamentului:  
Deputat Mircea Nicu TOADER 
Grupul parlamentar al PDL din 
Camera Deputaţilor 

Varianta de ocolire a 
Municipiului Tecuci reprezintă 
un obiectiv de investiţii în 
derulare cu impact economic şi 
social major, de interes regional. 
Lucrări demarate în anul 2011, 
care trebuiau finalizate încă din 
anul 2014. 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

 

362.  Anexa nr. 3/13/22 Secretariatul 
General al Guvernului / 
Programe din Fondul European 
de Dezvoltare Regională FEDR 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu suma 
de 30.000 mii lei pentru începerea 
obiectivului de investiţii nr. 2305 

În cursul anului 2015 se vor 
finaliza SF, PT şi DDE şi se pot 
demara lucrările la acest obiectiv 
cu impact economic şi social 
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„Varianta de ocolire GALAŢI”  
 
Autorul amendamentului:  
Deputat Mircea Nicu TOADER 
Grupul parlamentar al PDL din 
Camera Deputaţilor 

major la nivel regional.  
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/59/ 
TITLUL XI ALTE 
CHELTUIELI 

363.  Anexa nr. 3/13/22 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se suplimentează bugetul 
CNADNR cu suma de 2.000 mii 
lei pentru reabilitarea DN 18 Baia-
Mare – Sighetul Marmaţiei, judeţul 
Maramureş, aflat în reabilitare din 
2012 
 
Autorul amendamentului:  
Deputat Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

DN 18 Baia-Mare – Sighetul 
Marmaţiei se află într-un stadiu 
avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

 

364.  Anexa nr. 3/13/22 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se suplimentează bugetul 
CNADNR cu suma de 3500 mii lei 
pentru reabilitarea DN 18 Moisei-
Iacobeni, judeţul Maramureș, 
drum aflat în reabilitare din anul 
2011 
 
Autorul amendamentului: 
Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor  
 

DN 18 Moisei-Iacobeni se află 
într-un stadiu avansat de 
degradare. 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

 

365.  Anexa nr. 3/13/22 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se suplimentează bugetul 
CNADNR cu suma de 6.000 mii 

Reabilitarea drumului naţional 
de importanţă majoră pentru 
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lei pentru reabilitarea DN 18 B 
Baia-Mare-Târgu-Lăpuș,judeţul 
Maramureș 
 
Autorul amendamentului: 
Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

regiunea Maramureşului. 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

366.  Legea bugetului de stat pe anul 
2015 
 
Secretariatul General al 
Guvernului/ anexa nr.03/13/22 
 
 
 
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul 
CNADNR cu suma de 30.000 mii 
lei pentru realizare obiectiv 5595 
“Reabilitare DN 76, Deva-Oradea, 
km 0+000 – km 184+390” 
 
Autori: 
Liviu LAZA-MATIUŢA, 
deputat PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Pentru realizarea obiectivului 
DN 76, Deva-Oradea.  
 
Se diminuează cu suma de 
30.000 mii lei anexa 
3/13/5001/55 titlul VII – alte 
transferuri 

 

367.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unităţile administraţiei publice 
alin 28 – Întreţinerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 90.000 mii 
lei pentru obiectivul de investiţii 
„Varianta de ocolire Găeşti” 
Oraşul Găeşti,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
Autori:  
Iulian Vladu, deputat PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor 
Ludovic Orban, deputat PNL  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea investiţiei, având în 
vedere că au fost aprobaţi 
indicatorii tehnico-economici, 
iar obiectivul este important 
pentru fluidizarea traficului şi 
pentru atragerea investiţiilor în 
oraşul Găeşti 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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Horga Vasile, deputat PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaţilor 
 

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

368.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unităţile administraţiei publice 
alin 28 – Întreţinerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 90.500 mii 
lei pentru reabilitare şi 
modernizare DN 7 Titu - Găeşti 
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori:  
Iulian Vladu, deputat PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor 
Ludovic Orban, deputat PNL  
 Horga Vasile, deputat PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaţilor 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea investiţiei reabilitare 
şi modernizare DN 7 Bâldana – 
Găeşti. Investiţia este necesară, 
întrucât DN 7 se află într-un 
stadiu avansat de degradare pe 
raza judeţului Dâmboviţa, 
drumul făcând legătura între 
judeţ şi Capitală. 
 
Sursa de finanţare: Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

369.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unităţile administraţiei publice 
alin 28 – Întreţinerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 45.000 mii 
lei pentru obiectivul de investiţie 
„Reabilitare şi modernizare DN 
61” Găeşti – Corbii Mari 
Judeţul Dâmboviţa 
 
Autori:  
Iulian Vladu, deputat PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investiţiei 
„Reabilitare şi modernizare DN 
61 Găeşti – Corbii Mari”, 
întrucât drumul se află într-o 
stare avansată de degradare pe 
raza judeţului Dâmboviţa şi 
necesită urgent lucrări de 
reabilitare. 
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Camera Deputaţilor 
Ludovic Orban, deputat PNL  
 Horga Vasile, deputat PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaţilor 
 

 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor 

370.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unităţile administraţiei publice 
alin 28 – Întreţinerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 150.000 mii 
lei pentru reabilitare şi 
modernizare DN 71 Bâldana-
Târgovişte -Sinaia 
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori:  
Iulian Vladu, deputat PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor 
Ludovic Orban, deputat PNL  
Horga Vasile, deputat PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaţilor 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea investiţiei reabilitare 
şi modernizare DN 71 Bâldana-
Târgovişte -Sinaia. Investiţia 
este necesară, întrucât DN 71 
trebuia finalizat până la sf. 
anului 2014, investiţie blocată 
din iulie 2012. 
 
Sursa de finanţare: Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

371.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unităţile administraţiei publice 
alin 28 – Întreţinerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 60.000 mii 
lei pentru obiectivul de investiţii 
„Varianta de ocolire Titu” 
Oraşul Titu. 
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea investiţiei, având în 
vedere că au fost aprobaţi 
indicatorii tehnico-economici, 
iar obiectivul este important 
pentru fluidizarea traficului şi 
pentru atragerea investiţiilor în 
oraşul Titu. 
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Autori: Iulian Vladu, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor 
Ludovic Orban, deputat PNL  
Horga Vasile, deputat PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaţilor 
 

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

372.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unităţile administraţiei publice 
alin 28 – Întreţinerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 60.000 mii 
lei pentru obiectivul de investiţii 
„Varianta de ocolire Pucioasa-
Fieni” 
Oraşul Pucioasa. 
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
Autori: Iulian Vladu, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor 
Ludovic Orban, deputat PNL  
Horga Vasile, deputat PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaţilor 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea investiţiei, având în 
vedere că au fost aprobaţi 
indicatorii tehnico-economici, 
iar obiectivul este important 
pentru fluidizarea traficului şi 
pentru atragerea investiţiilor în 
oraşul Pucioasa. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

373.  Anexa 3/13/23/Secretariatul 
General al Guvernului/ 06 - 
Programul Operaţional 
Sectorial Transport – Proiectele 
CNADNR 
 

Propun suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma  de  90.000 
mii lei, necesară pentru construirea 
centurii ocolitoare a Municipiului 
Zalău - tronsonul 2, cu lungimea 

Suma este necesară  pentru 
construirea variantei  ocolitoare 
a Municipiului Zalău - tronsonul 
2, cu lungimea de 7.8 km 
 
Sursa de finanţare: se 
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de 7.8 km, judeţul Sălaj 
 
Autori: Deputat PDL Bode 
Lucian Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

diminuează cu 90.000 mii lei 
suma prevăzută în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 5000, 
grupa 01 - Cheltuieli Curente 
 

374.  Anexa 3/13/29/ 
Secretariatul General al 
Guvernului/ Cod obiectiv 415 

Propun suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului pentru cod obiectiv 
415, cu suma  de 450.000 mii lei 
pentru demararea lucrărilor la 
tronsonul 7 Mihailesti-Suplacu de 
Barcau( 75,48 km) din Autostrada 
Braşov – Borş 
(AutostradaTransilvania). 
 
 
Autori: Deputat PDL Bode 
Lucian Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Suma este necesară pentru  
demararea lucrărilor la tronsonul 
7 Mihailesti-Suplacu de Barcau 
(75,48 km) din Autostrada 
Transilvania. Cod obiectiv 415 
 
 
Sursa de finanţare: se 
diminuează cu 450.000 mii lei 
suma prevazută în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 5000, 
grupa 01 - Cheltuieli Curente 

 

375.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu suma 
de 2.000 mii lei pentru finalizarea 
rutei ocolitoare 1 a Municipiului 
Suceava, (Moara-Șcheia-Pătrăuţi), 
judeţul Suceava 
 
Autori:  
Gheorghe FLUTUR , senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 

Lucrările au început în 2008, 
termenul de finalizare iniţial era  
2012, dar au fost prelungit de 
doua ori, mai întâi pentru 
noiembrie 2013, apoi pentru 
iulie 2014. Ulterior, 
constructorul s-a angajat să 
termine primul tronson la 15 
septembrie 2014. În acest 
moment, pentru primul tronson 
lucrările sunt finalizate în 
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deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

proporţie de 97%, unele porţiuni 
executate fiind deja degradate 
sau sustrase. Celelalte două 
tronsoane ale şoselei de centură 
sunt realizate în proporţie de 
80%. În consecinţă, se propune 
alocarea sumei solicitate până la 
acoperirea întregii valori rămase 
de finanţat și pentru remedierea 
porţiunilor degradate și 
înlocuirea elementelor distruse 
sau sustrase, pentru a asigura 
finalizarea proiectului, având în 
vedere urgenţa finalizării acestei 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI cu suma 
de 2.000 mii lei. 
 

376.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu suma 
de 3.000 mii lei pentru începerea 
execuţiei și recuperarea 
întârzierilor la ruta  ocolitoare a 
municipiului Rădăuţi, judeţul 
Suceava. 
 
 
Autori:  
Gheorghe FLUTUR , senator 

Devierea traficului greu care 
tranzitează judeţul prin zona 
municipiului Rădăuţi este 
absolut necesară. Menţionăm ca 
Guvernul României a alocat în 
2014 fonduri pentru întocmirea 
documentaţiei topo-cadastrale şi 
pentru finalizarea exproprierilor 
astfel încât acum sunt necesare 
fonduri pentru începerea efectivă 
a construcţiei, cu recuperarea 
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PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

întârzierilor,  licitaţia fiind 
efectuată deja. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI cu suma 
de 3.000 mii lei. 
 

377.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu suma 
de 5.000 mii  lei (etapa 1) pentru 
finalizarea modernizarea DN E85, 
pe sectorul Roman -  Suceava – 
Siret.  
 
Autori:  
Gheorghe FLUTUR , senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Acest sector este unul foarte 
circulat, cu o rată mare de 
accidente grave  și face parte din 
reţeaua naţională de transport, 
realizând legătura cu ţările din 
nordul României. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute la 
Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
5.000 mii lei. 

 

378.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu suma 
de 6.000 mii  lei pentru execuţie 
studiu fezabilitate autostrada 
București- Suceava - Siret. 
 
Autori:  
Gheorghe FLUTUR , senator 
PDL  

Această rută realizează legătura 
cu Ucraina, are o importanţă 
strategică indiscutabilă pentru 
România, dar nu figurează în 
Master Planul General pentru 
Transport. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute la 
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Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
6.000 mii lei. 
 
 

379.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu suma 
de 1.000 mii  lei pentru amenajare 
acces, asigurare utilităţi și 
cofinanţare realizare Punct 
Intermodal în comuna Dărmănești, 
judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Gheorghe FLUTUR , senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Amplasarea punctului 
intermodal la Dărmăneşti  
reprezintă consecinţa analizei 
rutelor de tranzit din România. 
Zona Suceava prezintă interes 
fiind amplasată pe Sectorul 
Paneuropean 9, pe secţiunea 
Siret - Suceava - Bacău - 
Mărăşeşti – Tişiţa şi totodată, 
fiind propusă pentru extinderea 
reţelei TNT pe secţiunea Petea -
 Satu Mare - Baia Mare - Dej - 
Suceava - Rădăuţi, graţie 
potenţialului de conectare la 
reţelele de transport rutier, 
feroviar şi aerian. Primăria a pus 
la dispoziţie o suprafaţă de teren 
cu această destinaţie, urmând a 
se asigura accesul și utilităţile, 
astfel încât în exercitiul bugetar 
european 2014-2020 se va trece 
la finanţarea efectivă a 
proiectului. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute la 
Anexa 3/13/01/5000/55/ 
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TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
1.000 mii lei. 
 

380.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu suma 
de 3.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor la ruta ocolitoare nr. 2 a 
Municipiului Suceava 
(Cumpărătura – Ipoteşti – Salcea), 
judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Gheorghe FLUTUR , senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Realizarea acestui obiectiv va 
determina devierea traficului de 
pe arterele principale ale 
municipiului Suceava și, 
implicit, va conduce la 
fluidizarea traficului rutier. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute la 
Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
3.000 mii lei. 

 

381.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu suma 
de 5.000 mii lei pentru 
modernizarea DN 17B Vatra 
Dornei – lim. judeţ Neamţ. 
 
Autori:  
Gheorghe FLUTUR , senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  

Modernizarea acestui drum 
naţional va contribui la creșterea 
potenţialului turistic al celor 
două judeţe, Suceava și Neamţ. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute la 
Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
5.000 mii lei. 
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Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

382.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu suma 
de 5.000 mii lei pentru 
modernizarea DN 18, pe sectorul 
Iacobeni-Ciocănești-Cârlibaba-
Borșa. 
 
Autori:  
Gheorghe FLUTUR , senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea acestui drum 
naţional va contribui la 
dezvoltarea judeţelor din Nordul 
ţării și la creșterea potenţialului 
turistic al României. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute la 
Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
5.000 mii lei. 
 

 

383.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi / Grupa 55 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 28 Întreţinerea 
infrastructurii rutiere 
 

 
Majorarea cu suma de  280.000 
mii lei a alocării bugetare pentru 
anul 2015. 
 
 
 
 
Autor: 
Alexandru Nazare, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

 
Reţeaua de drumuri naţionale 
din România măsoară peste 
15.000 de kilometri, din care 
peste 11.000 au nevoie de 
reparaţii. Este necesară 
suplimentarea bugetului la acest 
capitol, la același nivel cu anul 
2014,  pentru a putea interveni 
pe acele drumuri naţionale care 
au ajuns aproape în stare 
impracticabilă. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
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384.  Anexa 3/13 Secretariatul 

General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi /Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nermabursabile (FEN) 
postaderare/Alineatul 01 
Programe din Fondul European 
de Dezvoltare Regională/ 
Proiectul 2209 Varianta de 
ocolire Brașov 

Majorarea cu suma de 100.000 mii 
lei a alocării pentru anul 2015. 
 
 
 
 
Autor: 
Alexandru Nazare, deputat PDL 
Gheorghe Ialomiţianu, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Proiectul este inclus în 
Programul Operaţional Sectorial 
de Transport 2007-2013 pentru 
care termenul de cheltuire a 
banilor este 2015. În consecinţă 
proiectul trebuie finalizat în 
următorii 2 ani, iar alocările 
bugetare trebuie să permită un 
flux continuu al finanţărilor. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
 

 

385.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi /Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nermabursabile (FEN) 
postaderare/Alineatul 03 
Programe din Fondul de 
Coeziune/ Proiectul 7219 
Revizuire/actualizare Studiu de 
fezabilitate pentru autostrada 
Sibiu-Pitesti 

Majorarea cu suma de 30.000 mii 
lei a alocării pentru anul 2015. 
 
 
 
Autor: 
Alexandru Nazare, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Proiectul autostrăzii Sibiu-Pitești 
va beneficia de finanţare 
europeană nerambursabilă în 
exerciţiul financiar 2014-2020, 
fiind inclus în reţeaua centrală 
TEN-T. În acest sens este 
necesară actualizarea studiului 
de fezabilitate în cel mai scurt 
timp pentru a putea lansa și 
licitaţia pentru execuţia 
lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare: Realocare de 
la proiectul elaborarea studiu de 
fezabilitate autostrada Brașov-
Bacău  
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386.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi /Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nermabursabile (FEN) 
postaderare/Alineatul 03 
Programe din Fondul de 
Coeziune/ Proiectul 3114 
Constructie Autostrada Lugoj-
Deva, sectorul Dumbrava-Deva 

Majorarea cu suma de 500.000 mii 
lei a alocării pentru anul 2015. 
 
Autor: 
Alexandru Nazare, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Proiectul autostrăzii Lugoj-
Deva, sectorul Dumbrava-Deva 
este finanţat din Programul 
Operaţional Sectorial Transport 
2007-2013 care are termen de 
cheltuire a fondurilor europene 
31 decembrie 2015. Este 
necesară suplimentarea alocării 
pentru anul 2015 astfel încât 
lucrările să fie finalizate la la 31 
decembrie 2015 și să nu 
acoperim cu bani de la bugetul 
de stat pierderea fondurilor 
europene. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
 

 

387.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi /Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nermabursabile (FEN) 
postaderare/Alineatul 03 
Programe din Fondul de 
Coeziune/ Proiectul 5177 Sebeș 
Turda 

Majorarea cu suma de 480.000 mii 
lei a alocării pentru anul 2015. 
 
Autor: 
Alexandru Nazare, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Proiectul autostrăzii Sebeș-
Turda este finanţat din 
Programul Operaţional Sectorial 
Transport 2007-2013 care are 
termen de cheltuire a fondurilor 
europene 31 decembrie 2015. 
Este necesară suplimentarea 
alocării pentru anul 2015 astfel 
încât lucrările să fie finalizate la 
la 31 decembrie 2015 și să nu 
acoperim cu bani de la bugetul 
de stat pierderea fondurilor 
europene. 
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Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
 

388.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi Cod obiectiv 
1041 Varianta de ocolire Satu 
Mare 

Majorarea cu suma de 2.000 mii 
lei a alocării pentru anul 2015. 
 
Autor: 
Andreea Paul, deputat PDL 
Alexandru Nazare, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Proiectul variantei de ocolire 
Satu Mare are studiul de 
fezabilitate încă din 2006. 
Întrucât pentru regiunea de nord-
vest nu sunt prevăzute 
construcţii de autostrăzi sau 
drumuri expres care să preia din 
traficul greu care traversează 
localităţile, propunem alocarea 
acestei sume pentru revizuirea 
studiului de fezabilitate la 
ocolitoarea Satu Mare și 
demararea lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
 

 

389.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi / Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare  
 

 
Majorarea cu suma de  23.000 mii 
lei a alocării bugetare pentru anul 
2015. 
 
 
 
 
 
Autori:  
Alexandru Nazare, deputat PDL 

 
Autostrada Comarnic – Brașov 
este inclusă pe reţeaua TEN-T 
globală și poate fi beneficiară de 
finanţări europene din fondurile 
nerambursabile. Având în vedere 
eșecul concesiunii propunem 
finanţarea revizuirii studiului de 
fezabilitate și întocmirea cererii 
de finanţare pentru fonduri 
europene. 
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Roberta Anastase, deputat PDL 
Gheorghe Ialomiţianu, deputat 
PDL 
Marius Neculoiu, senator PNL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  

390.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi / Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare  

Majorarea cu suma de  45.000 mii 
lei a alocării bugetare pentru anul 
2015. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale  
 
Autori:  
Alexandru Nazare, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea și modernizarea DN 
21 Slobozia-Brăila. Având în 
vedere traficul intens din zonă și 
faptul că autostrada Buzău-
Brăila-Galaţi va fi finalizată 
după anul 2018, conform Master 
Planului General de Transport 
este necesară creșterea 
capacităţii rutei actuale. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
 

 

391.  Anexa nr3/13/29 
Secretariatul General al 
Guvernului  
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 16.000 mii 
lei pentru realizarea  studiului de 
fezabilitate al obiectivului de 
investiţii "Autostrada Sudului " 
 
Autori: 
Marinică Dincă, senator PDL 
Constantin Dascălu, deputat 
PDL 
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea studiului de 
fezabilitate privind construcţia 
"Autostrăzii Sudului", inclusă în 
reţeaua centrală TEN-T 
începând cu 2014. Autostrada va 
lega capitala direct de Craiova, 
în această zonă fiind necesară 
infrastructura adecvată, care să 
lege Craiova de coridoarele 
europene şi care să permită 
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Grupurile parlamentare PDL 
din Camera Deputaţilor și Senat 

uzinei Ford să producă şi să 
exporte la capacitate maximă şi 
pentru dezvoltarea economică a 
regiunii S-V Oltenia. 
 
Sursa de finaţare:  
Bugetul Secretariatul General al 
Guvernului şi Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 

392.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 50.000 mii 
lei pentru realizarea obiectivului de 
investiţii "Centura de ocolire 
Craiova varianta Sud - DN56- DN 
55- DN 6" 
 
Autori: 
Marinică Dincă, senator PDL 
Constantin Dascălu, deputat 
PDL 
 
Grupurile parlamentare PDL 
din Camera Deputaţilor și Senat 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru decongestionarea 
traficului greu din Municipiul 
Craiova. 
Obiectiv de investiţii deja 
contractat şi cu ordin de 
începere. 
 
Sursa de finaţare:  
Bugetul Secretariatul General al 
Guvernului şi Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 

 

393.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 60.000 mii 
lei pentru realizarea obiectivului de 
investiţii "Consolidare şi 
amenajare scurgere ape DN 55 - 
km 4+400 - 71+100 Craiova - 
Bechet " 
 
Autori: 

Obiectiv de investiţii necesar a 
se realiza datorită stării precare a 
sistemului rutier care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
acest drum.  
Obiectiv de investiţii aflat în 
procedură de licitaţie pentru 
adjudecarea constructorului. 
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Marinică Dincă, senator PDL 
Constantin Dascălu, deputat 
PDL 
 
Grupurile parlamentare PDL 
din Camera Deputaţilor și Senat 
 

Sursa de finaţare:  
Bugetul Secretariatul General al 
Guvernului şi Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 

394.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa 3/13/02 
Cap.8401/grupa 51/ titlul 
VI/art. 01/alin. 28 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 60.000 
mii lei pentru reabilitarea DN 17C 
sector/tronson Bistriţa-Năsăud, 
judeţul Bistriţa-Năsăud.  
 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean, PDL 
Deputat Stelian Dolha, PNL 
Senator Cristian Florian, PDL 
Senator Dorin Dobra, PNL. 
Grupurile Parlamentare PDL și 
PNL din Camera Deputaţilor și 
Senat  
 

DN 17C se află într-o avansată 
stare de degradare, impunându-
se reabilitarea de urgenţă.  
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Buget de stat, finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN) Postaderare, FER, alte 
surse legal constituite. 

 

395.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa 3/13/02 
Cap.8401/grupa 51/ titlul 
VI/art. 01/alin. 28 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 190.000 
mii lei pentru reabilitarea DN 17D 
sector/tronson Beclean-Valea 
Mare, judeţul Bistriţa-Năsăud şi 
modernizare sector/tronson Valea 
Mare – Lim, Judeţul Suceava.  
 

DN 17D se află într-o avansată 
stare de degradare. Se impune 
reabilitarea de urgenţă pe 
tronsonul Beclean - Valea Mare, 
iar pentru Tronsonul Valea Mare 
– Lim, Judeţul Suceava, se 
impune modernizarea acestuia, 
fapt ce ar contribui la 
dezvoltarea fără precedent a 
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Autori:  
Deputat Ioan Oltean, PDL 
Deputat Stelian Dolha, PNL 
Senator Cristian Florian, PDL 
Senator Dorin Dobra, PNL 
Grupurile Parlamentare PDL și 
PNL din Camera Deputaţilor și 
Senat 
 

zonei de nord, nu doar a 
judeţului Bistriţa- Năsăud, ci 
mai ales a întregii zone de nord a 
României.   
 
Sursa de finanţare: 
Buget de stat, finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN) Postaderare, FER, alte 
surse legal constituite. 
 

396.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/29 
COD OBIECTIV 1122 

Se propune alocarea sumei de 
55.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor la obiectivul de investiţii 
Pasaj suprateran pe DJ 602 
Centura București – Domnești. 
 
Autori:  
Gheorghe UDRIȘTE, deputat 
PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

În fișa obiectivului de investiţii 
este prevăzută suma de 5.000 
mii lei. Valoarea totală este de 
248.894 mii lei. Investiţia va fi 
demarată în 2015, motiv pentru 
care este necesară alocarea unei 
sume corespunzătoare primului 
stadiu de execuţie a lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/13/5001/51/02/13 cu suma de 
50.000 mii lei. 
 

 

397.  Anexa nr. 3/13/20/Secretariatul 
General al Guvernului/ 

Suplimentarea bugetului Anexei 
3/13 Secretariatul General al 
Guvernului pentru realizarea 
şoselei de centura a municipiului 
Huşi cu suma de 44 000 mii lei, 
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jud Vaslui 
 
Autori:  
Dan Mihai Marian senator PDL 
Alexandru Nazare, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 
 

398.  Anexa 3/13 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa nr. 3/13/29 

Suplimentarea bugetului Anexei 
3/13 Secretariatul General al 
Guvernului pentru realizarea 
şoselei de centura a municipiului 
Bârlad cu suma de 44 000 mii lei, 
jud. Vaslui  
 
Autori:  
Dan Mihai Marian senator PDL 
Alexandru Nazare, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
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Anexa 3.17. Ministerul Justiţiei 
 
 

Nr 
crt 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţa politică) 

 

Motivaţia amendamentului/Sursa de finanţare 

1.  Ministerul Justiţiei  
Anexa 3/17/02 
Cap.5001 
Grupa 01 
Titlu 20 
Alin.28 

Se aprobă alocarea sumei de 42.133,35 mii 
lei necesară plăţii ajutorului public judiciar. 
 
Autor:  
Senator PSD Ioan CHELARU 
 

Suma este necesară pentru plata onorariilor estimate 
de cele 42 de barouri membre ale Uniunii Naţionale a 
Barourilor din România privind asistenţa judiciară din 
oficiu în materie penală, ajutorul public judiciar în 
materie civilă şi comercială şi curatela specială.  
Sursa de finanţare: 
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 Bugetul Ministerului Finanţelor Publice/ Acţiuni 
generale 
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ANEXA 2: AMENDAMENTE RESPINSE 
 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
Anexa 3.17. Ministerul Justiţiei 

 
Nr 
crt 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţa 

politică) 

Motivaţia amendamentului/Sursa de 
finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

1. Ministerul Justiţiei  
 
Anexa 3/17/02 
Cap 5001/Subcapitol 01/Grupa 
20/Articol 28 

Propun majorarea 
bugetului alocat ajutorului 
public judiciar cu suma de 
8.548 mii lei de la 40.127 
mii lei la 48.675 mii lei.  
Autor:  
Deputat Daniel Fenechiu, 
Grup PP-DD 

Suma este necesară pentru acoperirea 
onorariilor de natură penală, civilă, 
extrajudiciară, curatela specială, în urma 
necesarului solicitat de Uniunea Naţională 
a Barourilor din România la nivelul 
tuturor judeţelor. 
Precizez că UNBR este cel mai avizat 
organism în măsură să evalueze necesarul 
de servicii juridice, şi experienţa 
precedentelor bugete atestă cu elocvenţă 
atât acurateţea evaluărilor, cât şi 
profesionalismul previziunilor.  
Or, dat fiind faptul că respectarea 
dreptului la apărare este una dintre cele 
mai importante garanţii ale liberului acces 
la justiţie şi a unui proces corect, este 
imperios necesar ca aceste garanţii să se 
reflecte şi în buget.  
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul ministerului 
diminuarea cheltuielilor cu 8.548 mii lei 
de la cap 5001 grup 20 art. 01 alin. 09. 

S-a respins prin vot. 
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2.  Ministerul Justiţiei 

Anexa nr. 3/17/56 
Capitolul  61.08 : Ordine publică 
şi siguranţă naţională 
Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile 
Programul „Consolidarea 
sistemului penitenciar” 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 
22500 mii lei pentru 
construcţia unui nou 
penitenciar în afara 
municipiului Timişoara.  
 
Autori :  
Vasile Blaga, senator PDL 
Cornel Sămărtinean, 
deputat PDL 
Alin Popoviciu, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL 
din Camera Deputaţilor  
 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru mutarea şi  reabilitarea clădirii 
penitenciarului deja existent în afara 
municipiului Timişoara.  
 
 
 
 Sursa de finanţare:   
- majorarea veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale, precum  şi din 
colectarea impozitelor  şi taxelor restante 
şi actuale stabilite de către Ministerul 
Finanţelor Publice. 
 

S-a respins prin vot. 

3.  Anexa nr. 3/17/01, cap. 6101, art. 
03, Ministerul Justiţiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Justiţiei, anexa cu suma 
de: 5.000.000 lei 
 
 
Autor: Senator PSD 
Alexandru Cordoş 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru: 
 
 - Amenajare Palatului de Justiţie din 
localitatea Turda, jud Cluj 
 - valoare – 5.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Justiţiei 

S-a respins prin vot. 
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Anexa 3.29. Ministerul Public 
 

Nr 
crt 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus (autor, 
apartenenţa politică) 

 

Motivaţia amendamentului/Sursa de 
finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

1. Ministerul Public 
Anexa 3/29 /DNA 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 13.500 mii 
lei pentru realizarea obiectivelor 
asumate de DNA.  
 
Autori: 
Marinică Dincă, senator PDL 
Constantin Dascălu, Dănuţ 
Culeţu, deputaţi PDL 
 
Grupurile parlamentare PDL 
din Camera Deputaţilor și 
Senat 
 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivelor asumate de DNA 
pe anul 2015, având în vedere că pe anul 
2014 a obţinut rezultate foarte bune, 
inclusiv în aducerea la bugetul de stat a 
sumei de 500.000.000 Euro. 
 
Sursa de finanţare: 
 Fondul de rezerva al guvernului. 

S-a respins prin vot. 

2. Ministerul Public 
Anexa 3/29 

Se suplimentează bugetului 
Ministerului Public, cu suma de 
3.000 mii lei ce urmează a fi 
alocate desfașurării în condiţii 
normale a activitatii Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie.  
 
 
Autori:   
Valeria Diana Schelean, Dănuţ 
Culeţu, deputaţi PDL 
 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea amendamentului 
întrucât specificul activităţii Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie presupune 
alocarea unor resurse financiare 
corespunzătoare, care să asigure 
identificarea la timp a  tuturor faptelor de 
corupţie  și recuperarea intregului 
prejudiciu cauzat prin acestea statului 
român.  
 
Sursa de finanţare:  
- se diminuează bugetul Ministerului 
Finanţelor Publice Anexa 
3/16/01/5000/29 Titlul XI Alte cheltuieli 

S-a respins prin vot. 
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3. Ministerul  Public 

 
Anexa nr. 3/29 
Cap 5000 
 

Propun majorarea bugetului 
Ministerului Public cu 392.000 
mii lei de la 707.889 mii lei la 
1.100.000 mii RON. 
 
Autori:   
Deputat Tudor Ciuhodaru, 
Grup PP-DD 
Deputat Daniel Fenechiu, Grup 
PP-DD 

Necesitatea finanţării cheltuielilor 
aferente prevenirii, descoperirii şi 
combaterii corupţiei la toate nivelurile, 
având în vedere că DNA, prin activitatea 
sa, contribuie la reducerea corupţiei, în 
sprijinul unei societăţi democratice 
apropiate de valorile europene. 
 
   Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire între instituţii din 
bugetul de stat. 

S-a respins prin vot. 
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Anexa 3.30. Agenţia Naţională de Integritate 
 
 

Nr 
crt 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus (autor, 
apartenenţa politică) 

 

Motivaţia amendamentului/Sursa de 
finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

1. Anexa 3/30 Agenţia Naţională de 
Integritate 
5001 70 Cheltuieli de capital... 
4958  mii lei  
5001 20  Titlul II Bunuri şi 
servicii ... 
10.462 mii lei 

Propunem diminuarea sumelor 
alocate cu aceste destinaţii cu 
2500, respectiv 2000 mii lei 
 
5001 70 Cheltuieli de capital... 
2.458 mii lei  
5001 20  Titlul II Bunuri şi 
servicii ... 
8.462 mii lei 
 
Autori: Márton Arpád, deputat 
UDMR 
Erdei D.István, deputat UDMR 
Végh Alexandru, senator 
UDMR 

Reducerea sumelor s-a realizat în 
concordanţă cu alocările din anii trecuţi, 
iar cu sumele astfel economisite poate fi 
majorată suma pentru programul 
Consolidarea si restaurarea 
monumentelor istorice, program prioritar 
pentru prezervarea moştenirii culturale 
naţionale. 

S-a respins prin vot. 
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Anexa 3.47. Consiliul Superior al Magistraturii 

 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol

/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

1.  Consiliul Superior al 
Magistraturii 
Anexa 3/47 

Se suplimentează bugetului 
Cosiliului Superior al 
Magistratirii, cu suma de 7.000 
mii lei pentru cheltuieli salariale.  
Autori:   
Dănuţ Culeţu 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece sumele alocate pentru cheltuieli 
cu personalul este insuficientă pentru a 
acoperi aceste cheltuieli. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

S-a respins prin vot. 

 
 


